
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 „Baw się LEGO i wygrywaj” 

§ 1. ORGANIZACJA KONKURSU  

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają: 

1. Organizatorem konkursu pod hasłem „Baw się LEGO i wygrywaj” jest – Transgourmet Polska Sp. z 

o.o. z siedzibą w Poznaniu, kod: 61-131, ul. Zamenhofa 133, NIP : 781-10-11-998, REGON: 

630375413, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajo-

wego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045597 („Organizator”). 

2. Fundatorem nagrody jest LEGO Polska Sp. z o.o. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa. 

3. Konkurs nie jest żadną formą gry przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach ha-

zardowych (Dz.U.2019.847 t.j. z dnia 2019.05.08). 

4. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego. 

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowa-

dzany, zarządzany ani związany z serwisem Facebook ani powiązany z podmiotami będącymi wła-

ścicielami Serwisu Facebook. Odpowiedzialność Serwisu Facebook w związku z Konkursem jest za-

sadniczo wyłączona.  

6. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje i dane             

osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami                                  

przekazywanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc. 

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie. 

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem portalu Facebook na profilu 

pod adresem https://www.facebook.com/Selgros  

3. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są w terminie od 16.09.2020 r. do godziny 23:59 dnia 

30.09.2020 r. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.  

 

 

 

http://intranet-pl/
https://www.facebook.com/Selgros


§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE . 

1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej: „Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna, która          

jednocześnie: 

a) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,  zamieszkałą na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżenie pkt. 3 poniżej, 

b) posiada profil na Facebooku https://www.facebook.com, zgodny z regulaminem portalu, 

c) bierze udział w konkursie wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont                     

i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich lub wykorzystywanie kont 

„fikcyjnych”, 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora a także członkowie                                

ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i oso-

by pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 

3. Uczestnictwo osób małoletnich, które ukończyły 13 lat, posiadających własny profil na portalu 

Facebook zgodny z Regulaminem portalu, jest możliwe za zgodą rodziców lub opiekunów praw-

nych. 

4. Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Konkursie poprzez usunięcie swo-

jego komentarza pod postem konkursowym na profilu https://www.facebook.com/Selgros 

5. Wycofanie z Konkursu skutkuje brakiem możliwości uwzględnienia przesłanego zgłoszenia w pro-

cedurze wyłaniania Zwycięzców oraz brakiem możliwości wygrania Nagród. 

 

 

§ 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU 

1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny. 

2. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie za sam udział w Konkursie. 

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest opublikowanie w komentarzu pod postem ogłasza-

jącym Konkurs na profilu Selgros Cash&Carry portalu Facebook  - zdjęcia/ wideo/ gif budowli przy 

użyciu klocków LEGO („zgłoszenie”), bez wizerunku Uczestników lub osób trzecich. Tematyka 

pracy jest określona w treści postu. 

4. Każdy uczestnik może opublikować jeden komentarz z dowolną liczbą zdjęć/ wideo/ gif zgodnie z 

ust.3 powyżej, jednak może otrzymać tylko jedną nagrodę. 

5. Pod uwagę będą brane wyłącznie zdjęcia/wideo/gif wykonanej budowli opublikowane w komen-

tarzu pod postem konkursowym, umieszczone w czasie trwania konkursu. Określenie czasu za-

mieszczenia zdjęcia/wideo/gif konkursowego będzie stwierdzone na podstawie danych udostęp-

nionych przez portal Facebook. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęcia/wideo/gif w przypadku, gdy zawierają 

treści niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, wulgarne, propagujące przemoc lub dyskrymi-

nujące, naruszające prawa lub dobra osobiste osób trzecich, zawierające wizerunek Uczestników 

lub osób trzecich bądź też zawierające treści reklamowe dotyczące innych niż Organizator i Fun-

dator podmiotów. 



7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których 

działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu oraz Regula-

minem serwisu Facebook, w szczególności Uczestników, którzy: 

a) nie podejmują działań osobiście, lecz przez osoby trzecie; 

b) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook czy też podejmują działania z wykorzy-

staniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami serwisu Facebook; 

c) prześlą zdjęcia/wideo/gif zawierające treści niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, 

wulgarne, propagujące przemoc lub dyskryminujące, naruszające prawa lub dobra osobi-

ste osób trzecich. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie zdjęć/ wideo/ gif pod kątem 

zawartości treści zakazanych a w razie ich stwierdzenia, do wykluczenia Uczestnika dopuszczają-

cego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmu-

je również prawo do pozbawiania Nagród. W takim wypadku Uczestnik ma prawo do złożenia re-

klamacji zgodnie z Regulaminem.  

 

§ 5.  

PROCEDURA WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW ORAZ NAGRODY W KONKURSIE  

1. Zwycięskie zdjęcia/wideo/gif zostaną wyłonione przez Komisję Konkursową w dniu 07.10.2020 r. 

o godzinie 12.00. Podczas wyłaniania Zwycięzców, Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę 

estetykę, zgodność tematyczną, oryginalność pracy konkursowej. 

2. Łącznie w Konkursie nagrodzonych zostanie 10 Uczestników, którzy w ocenie Komisji Konkurso-

wej – wykonali  najciekawsze zdjęcia/wideo/gif (dalej :”Zwycięzcy”). Nagrody zostaną wydane 

Zwycięzcą za pośrednictwem kuriera w terminie 14 dni od otrzymania przez Organizatora wia-

domości e-mail zawierającej dane osobowe, o których mowa w § 5 pkt. 3 Regulaminu. Nagroda 

nieodebrana zostanie przesłana powtórnie, jeśli próba dostarczenia się nie powiedzie nagroda 

przepada. 

3. Zwycięzcy zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia 

konkursu, za pośrednictwem portalu Facebook. Do zwycięzcy zostanie wysłana wiadomość o tre-

ści : (Imię)wygrałeś nagrodę w Konkursie. W odpowiedzi Zwycięzcy zobowiązani są do przesłania 

na adres facebook@selgros.pl w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia o wygranej da-

nych niezbędnych do otrzymania nagrody (Imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz adres do wy-

syłki, jeśli jest inny od adresu zamieszkania, telefon kontaktowy) oraz w przypadku osób mało-

letnich, które ukończyły 13 lat, skan zgody rodziców lub opiekunów prawnych (Załącznik nr 1 re-

gulaminu).  

4. Organizator przewidział 10 Nagród  - zestawów kreatywnych klocków LEGO – Lego Classic śred-

nie pudełko 10696 o wartości jednostkowej: 104,43 złotych brutto. 

5. Jeden Uczestnik konkursu, może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną Nagrodę.  

6. Nagrody wysyłane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnik jest obowiązany 

do informowania Organizatora na piśmie, o każdej zmianie w zakresie danych Uczestnika, nie-

zbędnych do udziału w Konkursie, w tym w szczególności dostarczenia Nagrody.  

mailto:facebook@selgros.pl


7. W przypadku nie dotrzymania obowiązku dostarczenia danych w terminie określonym                          

w § 5 pkt. 3 Zwycięzca traci prawo do nagrody a sama nagroda pozostaje w dyspozycji Organiza-

tora. Organizator może przyznać nagrodę pozostającą w jego dyspozycji kolejnemu Uczestnikowi, 

którego zadanie zostanie uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze. 

8. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani Nagrodę innego rodzaju.  

Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani ja-

kakolwiek inna nagroda. 

9. Na podstawie art. 30ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1426 z późn. Zm) wydanie Nagród, o których 

mowa w niniejszym paragrafie, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodo-

wym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator jako płatnik zryczałto-

wanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Nagród zwycięzcy obliczy, 

pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy z 

tytułu wygranej. W tym celu do wartości Nagród zostanie dodana premia pieniężna w wysokości 

odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygra-

nej w konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zwycięzca oświadcza, że 

wyraża zgodę, aby kwota premii pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przezna-

czona została na zapłatę należnego podatku z tytułu wygranej w Konkursie. 

 

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane podczas trwania Konkursu oraz przez okres 14 dni od daty jego 

zakończenia na adres siedziby Transgourmet Polska sp. z o.o. ul. Romana Maya 22 z dopiskiem 

„Konkurs Baw się LEGO - REKLAMACJA”. 

2. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również opis 

i uzasadnienie reklamacji oraz własnoręczny podpis Uczestnika.  

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w skład której wchodzą trzy osoby de-

legowane przez organizatora. Z posiedzeń Komisji Konkursowej spisywany jest protokół. Komisja 

konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. 

5. Komisja konkursowa rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Re-

gulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. 

Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądo-

wej. 

§ 7.  PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik oświadcza, że: 

a. przysługuje mu całość praw autorskich majątkowych i osobistych do przesłanych 

zdjęć/wideo/gif zgodnie z ustawą z dnia z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, 



b. zdjęcia/wideo/gif zgłoszone w Konkursie są wytworem jego wyłącznie własnej twórczości 

nienaruszającej wizerunku, praw, dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich. W przypad-

ku naruszenia w/w praw, Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń 

zgłoszonych przez osoby trzecie. 

2. W przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okazało się nieprawdziwe, Uczestnik 

ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych 

osób trzecich w związku z przesłanymi Organizatorowi zdjęciami/wideo/gif. Uczestnik oświadcza, 

że zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialności z tym związanej. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie zdjęć/wideo/gif, z uwzględ-

nieniem kryterium autorstwa treści.  W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organiza-

tor jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie 

Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Na-

gród.  W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem. 

4. Uczestnik, z chwilą zgłoszenia udziału w Konkursie i przesłania zdjęcia/wideo/gif udziela Organi-

zatorowi, w zamian za możliwość wygrania nagrody, nieodwołalnego, niewyłącznego, nieograni-

czonego czasowo, ilościowo i terytorialnie zezwolenia na korzystanie i rozpowszechnianie autor-

skich praw majątkowych i praw zależnych do przesłanego zdjęcia/wideo/gif na potrzeby związa-

ne z  przeprowadzeniem Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na anonimowe (bez wskazywania 

imienia i nazwiska Uczestnika) korzystanie przez Organizatora z przesłanego zdjęcia/wideo/gif           

w ramach udzielonej przez Uczestnika licencji.   

5. Z dniem wydania Nagrody Zwycięzca przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do 

przesłanego zdjęcia/wideo/gif. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje bez ogra-

niczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośni-

kach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną, 

b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi, 

c) publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych), 

d) wielokrotne publiczne wystawienie, 

e) eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych 

lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analo-

gowych, 

f) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miej-

scu i w czasie przez siebie wybranym, 

g) wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy produktów Orga-

nizatora, 

6. Z dniem przeniesienie praw autorskich, Zwycięzca przenosi na Organizatora także prawo zezwa-

lania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do zdjęcia/wideo/gif następnie używania tak 

powstałych utworów bez względu na liczbę nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy, na 

każdym z pól eksploatacji wskazanych w pkt. 5 powyżej. 

7. Wynagrodzenie za przeniesienie praw, o którym mowa w pkt 5 i 6, zawiera się w wartości otrzy-

manej nagrody w Konkursie. 



8. Zwycięzca upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych 

oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w 

stosunku do Organizatora. 

9. Przekazanie nagrody nastąpi pod warunkiem uprzedniego zawarcia przez Zwycięzcę umowy z Or-

ganizatorem, przenoszącej na Organizatora autorskie prawa majątkowe do zdjęcia/wideo/gif 

oraz prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań na-

zwy, na warunkach określonych w Regulaminie.  

 

§ 8. DANE OSOBOWE 

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników i opiekunów prawnych odbywa się na podstawie: 

 uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1. Lit. f RODO), którym jest                     

konieczność przeprowadzenia oraz wyłonienia Zwycięzców Konkursu, a także                                 

dostarczenia im Nagród.  

 dane osobowe Zwycięzców przetwarzane są także do celów podatkowych na podstawie 

ciążących na Administratorze obowiązków prawnych oraz rozpatrywania ewentualnych 

zgłoszeń reklamacyjnych (art.6 ust. 1 lit. c RODO). 

2. Administratorem danych osobowych jest Transgourmet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 

kod: 61-131, ul. Zamenhofa 133, NIP : 781-10-11-998, REGON : 630375413, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – 

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000045597 

3. W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji dotyczących sposobu przetwarzania             

danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@selgros.pl 

4. Dane osobowe Uczestników, za wyjątkiem Zwycięzcy, nie będą przekazywane innym osobom 

trzecim, o ile nie będą tego wymagały bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

5. W przypadku zwycięstwa w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na publiczne udostępnienie jego 

danych osobowych w postaci imienia i nazwiska w oficjalnych materiałach Organizatora                    

podsumowujących Konkurs. 

6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane tylko przez okres  niezbędny do                    

przeprowadzenia Konkursu, dostarczenia Nagrody oraz realizacji ciążących na Administratorze 

obowiązków prawnych związanych z realizacją konkursu. Po tym czasie zostaną niezwłocznie 

usunięte. 

7. Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 

c) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały ze-

brane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane 

niezgodnie z prawem, 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość            

danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu 

danych, Organizator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są 

one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
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roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu 

stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną 

sytuacją osób, których dane są przetwarzane. 

f) Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

(Urząd Ochrony Danych Osobowych). 

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest to warunek niezbędny do uczestnictwa                        

w  Konkursie. 

9. Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający                

się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowani. 

10. Każda korespondencja mailowa kierowana do administratora, automatycznie przekierowywana 

jest na serwer państwa trzeciego, tj. Szwajcarii. 

11. Zastosowanie znajdują postanowienia polityki prywatności dotyczące przetwarzania i ochrony 

danych dostępne w Serwisie Facebook. 

  

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obo-

wiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.  

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.09.2020 r. 

3. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 

4. Spory mogące powstać na tle stosowania zapisów niniejszego Regulaminu rozpatrywać będzie 

sąd powszechny.  

5. Odpowiedzialność Organizatora za techniczne aspekty funkcjonowania sieci, za pomocą której 

Uczestnik nadsyła swoje zgłoszenie konkursowe, jest wyłączona. 

6. Zwycięzca, który otrzymał nagrodę, może odstąpić od udziału w Konkursie w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania nagrody bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów 

z wyjatkiem wkazanych w pkt. 9 ponizej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie 

oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Konkursu może 

zostać złożone m.in: pisemnie na adres Organizatora wskazany w § 1 Regulaminu, lub w formie 

elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres facebook@selgros.pl 

7. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy z 

dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) dostępnej pod adresem: 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000827/U/D20140827Lj.pdf  

Uczestnik może a nie jest zobwiazny skorzystać z wzoru formularza. 

8. Zwycięzca jest zobowiązany nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym 

odstąpił od Konkursu zwrócić nagrodę lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Organizatora 

do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie nagrody na adres Organizatora przed 

jego upływem. 

9. Zwycięzca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości nagrody będące wynikiem 

korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i 

funkcjonowania nagrody. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000827/U/D20140827Lj.pdf


10. Uczestnik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu nagrody na adres Organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 – Oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika konkursu                                                                                                  

   

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

Uczestnik: 

Imię i Nazwisko ......................... 

Adres e-mail ................................. 

Opiekun prawny: 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego: ...................................................................................              

Adres e-mail opiekuna prawnego: ......................................................................................                

Numer telefonu do kontaktu................................................................................................. 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu „Baw się LEGO i wygrywaj”, 

zorganizowanym przez Transgourmet Polska sp. Z o. o. i akceptuję jego warunki. 

Oświadczam, że przekazane dane osobowe są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa jest 

wynikiem samodzielnej pracy autora. Autorowi przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste              

i majątkowe do pracy konkursowej i nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami 

osób trzecich. 

Zgoda na udział w konkursie:  

Wyrażam zgodę na udział ..................................................................................................               

(imię i nazwisko uczestnika)                                                                                                                              

w Konkursie „Baw się LEGO i wygrywaj” organizowanym przez Transgourmet Polska sp. Z o. o.  

oraz na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanej pracy. 

 

...................................... 

 Data i czytelny podpis opiekuna prawnego 


