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DANE LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ W LOTERII (OSOBA FIZYCZNA):  

„LOTERIA JUBILEUSZAOWA” 
 
………………………………………………………………………..…………………………………………………. 
imię i nazwisko laureata, 
 
………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
pełen adres zameldowania laureata (jeżeli laureat posiada), 
 
…………………………..………………………………………………………………………………………………… 
pełen adres zamieszkania laureata (pod który ma zostać wysłana nagroda główna II-go 
stopnia – dotyczy laureatów nagród głównych II-go stopnia), 
 
………………………..……………………………………………………………………………………………………. 
seria i numer dokumentu tożsamości laureata, 
 
………………………..……………………………………………………………………………………………………. 
nr ewidencyjny PESEL laureata lub data urodzenia i obywatelstwo w przypadku braku 
posiadania nr PESEL, 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
numer telefonu komórkowego laureata, który podano w formularzu zgłoszeniowym w 
nagrodzonym zgłoszeniu, 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
adres e-mail laureata, który podano w formularzu zgłoszeniowym w nagrodzonym 
zgłoszeniu, 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
nazwę firmy, która udzieliła laureatowi zgody na wzięcia udziału w loterii, wraz z numer 
identyfikacji podatkowej ww. firmy oraz kompletnym adresem siedziby firmy, 
 

 „Zapoznałam/em się z regulaminem loterii „Loteria Jubileuszowa”, w tym z klauzulą informacyjną 
dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego treść.” 
 „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa 
Robert Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z 
siedzibą w Łodzi, Przedsiębiorstwa Handlowego "Alfa Elektro" Sp. z o.o. z siedzibą w 
Katowicach oraz sklepów promocyjnych. Oświadczam również, że nie jestem członkiem 
ich rodzin (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 I-go stopnia w postaci samochodu osobowego 
marki FORD Transit Courier, zgodnie z regulaminem loterii promocyjnej „Loteria 
Jubileuszowa” 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.” – 
dotyczy tylko laureata nagrody głównej I-go stopnia, który przystąpił do loterii jako osoba 
fizyczna 
 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.” – dotyczy tylko 
laureata nagrody głównych I-go lub II-go stopnia, który przystąpił do loterii jako osoba 
fizyczna 

 
 

………………………………………                                                   ………………………………. 
Podpis Laureata           Miejscowość, data   

                      Prosimy załączyć oryginał faktury zgodnym ze wskazanym w nagrodzonym zgłoszeniu! 

http://www.smolar.pl/

