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DANE LAUREATA NAGRODY W KONKURSIE „Rusz się Polsko!”   

………………………………………………………………………..………………………………………………….  

imię i nazwisko Laureata 

 

………………………………………………………………………..………………………………………………….  

pełen adres zamieszkania (pod ten adres zostanie wysłana nagroda dodatkowa);  

 

………………………………………………………………………..………………………………………………….  

numer telefonu Laureata podany w zgłoszeniu do Konkursu (dotyczy Laureatów, którzy zgłosili się do Konkursu poprzez stronę 

internetową Konkursu);  

 

………………………………………………………………………..………………………………………………….  

nick/pseudonim Laureata używany na Instagramie (dotyczy Laureatów, którzy zgłosili się do Konkursu poprzez Instagram); e) adres 

e-mail Laureata (dotyczy Laureatów nagród dodatkowych) 

 

………………………………………………………………………..………………………………………………….  

numeru rachunku bankowego, prowadzonego przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dotyczy tylko 

Laureatów nagród głównych); g) własnoręcznie podpisanie następujących oświadczeń Laureata: 

 

 

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat. 

 

Zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu „Rusz się Polsko” i wyrażam zgodę na jego treść. 

 

Oświadczam, że jestem autorem wszelkich treści, utworów - w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - jakie powstały w 

związku z wykonaniem zadania konkursowego w Konkursie „Rusz się Polsko.”  

 

Oświadczam, że przysługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do rozwiązania Zadania konkursowego, powstałego w związku z 

wykonaniem zadania konkursowego w Konkursie „Rusz się Polsko”. Treści te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani 

jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek 

zakresie ograniczone lub obciążone, nie udzieliłem/am żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z rozwiązania zadania konkursowego, 

posiadam wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań zadania konkursowego.” 7 „Wyrażam zgodę na 

rozpowszechnianie mojego zadania konkursowego, mojego wizerunku utrwalonego w rozwiązaniu zadania konkursowego, a także danych 

pochodzących ze zgłoszenia do Konkursu „Rusz się Polsko”, na podstawie, których moja osoba może być zidentyfikowane – poprzez upublicznienie 

wyżej wymienionych przez Organizatora na stronie internetowej konkursu lub przez GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w 

Poznaniu w kanałach komunikacji tego podmiotu, w szczególności w profilach mediów społecznościowych lub na stronie internetowej, w celu 

podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach Konkursu, najdalej do dnia 19.08.2020 r. oraz dokonywania opracowania rozwiązania 

zadania konkursowego w stopniu, jaki Organizator lub GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, uznają za stosowny i 

wskazany dla prawidłowej realizacji założeń i celów Konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania rozwiązania zadania 

konkursowego do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji. 

 

Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Smolar Agencja PromocyjnoReklamowa Robert Wojkowski w Łodzi oraz 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej i 

zobowiązuję się zwolnić: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi oraz GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. z 

siedzibą w Poznaniu od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym 

także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. 

 

………………………………..                                                                     ……………………………………… 

Podpis Laureata                                                                                                Miejscowość, data         
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