
 

 

Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa 
93-569 Łódź, ul. Inżynierska 15 
tel/fax 42 636 90 97 
 

OŚWIADCZENIE LAUREATA W LOTERII „WIELKA LOTERIA NA TWOJE ŚWIĘTA!”. 
  
należy dołączyć oryginał zwycięskiego kuponu loteryjnego i wysłać na w/w adres Organizatora – 
Agencji Smolar (optymalnie z ewidencją nadania, np. listem poleconym, przesyłką kurierską). 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
napis znajdujący się na zwycięskim kuponie (rodzaj nagrody) 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
indywidualny i unikatowy kod nagrody z kuponu  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
numer karty PAYBACK, podany w formularzu zgłoszeniowym w nagrodzonym zgłoszeniu  
 
 

imię i nazwisko Laureata 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
pełen adres zamieszkania Laureata  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
numer telefonu komórkowego  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
adres e-mail Laureata  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
seria i numer dokumentu tożsamości Laureata (dotyczy tylko laureata nagrody głównej – BMW) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
nr ewidencyjny PESEL laureata  lub data urodzenia i obywatelstwo w przypadku braku nr PESEL  
(dotyczy tylko laureata nagrody głównej – BMW) 

 
Prosimy zaznaczyć „krzyżykiem” poniższe oświadczenia (3 pierwsze dotyczą wszystkich nagród, 
ostatnia tylko nagrody głównej - BMW), a następnie podpisać oświadczenie: 
 
 Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat. 

 Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii „WIELKA LOTERIA NA TWOJE ŚWIĘTA!” wraz z zawartą w nim 

klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego wszystkie 

postanowienia. 

 Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w 

Łodzi oraz Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o.  

z siedzibą w Łodzi. Oświadczam również, że nie jestem członkiem rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” 

rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, 

pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. 

 

 Oświadczam, że przyjmuję nagrodę główną w postaci samochodu osobowego marki BMW 318i, 

zgodnie z regulaminem loterii „WIELKA LOTERIA NA TWOJE ŚWIĘTA!” oraz że pokryję wszelkie koszty 

związane z wydaniem nagrody, tj. koszt rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu (OC) czy 

innych opłat i podatków związanych z rejestracją pojazdu oraz koszt przyjazdu po odbiór nagrody. 

 

 
 
 
---------------------------------------     -------------------------------------------- 

miejsce i data       własnoręczny podpis laureata  


