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LOTERIA „Smak kawy”    

   
DANE LAUREATA   
   

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

Imię i nazwisko    

       

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

Adres zameldowania (jeśli uczestnik posiada) 

 

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

Adres zamieszkania, pod który ma być przekazana nagroda  

 

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

Numer telefonu, z którego zostało wysłane zgłoszenie 

 

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

Adres mail  

 

 

 

OŚWIADCZENIE: 

 „Zapoznałem/-am się z regulaminem konkursu „Smak kawy” wraz z zawartą w nim klauzulą 
informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego wszystkie 
postanowienia.”. 

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

 „Jestem autorem wszelkich treści, utworów – w rozumieniu ustawy o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych, jakie powstały w związku z wykonaniem zadania konkursowego  
w konkursie „Smak kawy”, polegającego na wymyśleniu i przesłaniu własnej autorskiej 
propozycji dokończenia zdania konkursowego które brzmi: „Smak kawy przypomina mi o…”, 
zwanego dalej: „konkursem.”. 

 „Przysługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do ww. zadania konkursowego, 
powstałe w związku z wykonaniem zadania konkursowego w konkursie „Smak kawy”, 
polegającego na wymyśleniu i przesłaniu własnej autorskiej propozycji dokończenia zdania 
konkursowego, które brzmi: „Smak kawy przypomina mi o…”. 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 zadania konkursowego, posiadam wyłączne prawo do 
udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań zadania konkursowego.”. 

 „Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą  
w Łodzi oraz Strauss Cafe Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu z tytułu niezgodności  
z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zobowiązuję się zwolnić: Underground Media Sp. 
z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz Strauss Cafe Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu 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.”. 

 „Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą wydania nagrody w konkursie zgodnie  
z pkt. 4.15 regulaminu przenoszę na Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 
autorskie prawa majątkowe do mojego rozwiązania zadania konkursowego na polach 
eksploatacji wskazanych w pkt. 4.15 regulaminu konkursu.”. 
 

 „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą  
w Łodzi, Strauss Cafe Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu oraz sklepów promocyjnych 
w rozumieniu regulaminu konkursu. 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).”. 

 
 

 

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

 

    UWAGA! Prosimy załączyć oryginał dowodu zakupu promocyjnego (paragonu), zgodnie z treścią zgłoszenia.   

   


