OŚWIADCZENIE
W związku z wygraną Nagrody w Loterii Promocyjnej pod nazwą
„Kroczki stawiamy, nagrody wygrywamy”
CZĘŚĆ DLA ZWYCIĘCY NAGRODY MAŁEJ – BON DO SKLEPU SMYK
organizowanej przez Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Skrzetuskiego 23,
podaję swoje dane osobowe wymagane w celu wydania Nagrody.
______________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

_____________________________________
MIEJSCOWOŚĆ

Zgodnie z §9 ust.1 Nagroda Mała, w postaci bonu wysyłana jest zwycięzcy wiadomością
e-mail, na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu wraz z instrukcją realizacji bonu. W celu
weryfikacji prosimy o ponowne wskazanie adresu e-mail wskazanego w Zgłoszeniu, na jaki
ma zostać wysłany bon:
_______________________________________________
CZYTELNY ADRES E-MAIL, NA KTÓRY MA ZOSTAĆ DOSTARCZONY BON

Oświadczam, iż jestem osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiadam pełną zdolność do
czynności prawnych, zamieszkuję na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabyte produktu, z
tytułu których otrzymuję nagrodę nabyłem/am jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu
cywilnego oraz jestem rodzicem lub przedstawicielem ustawowym
dziecka/ci w
urodzonego/ych
nie
wcześniej
niż
w
dniu
1
kwietnia
2012
r.
Oświadczam także, iż zgodnie z §4 ust.2-3 Regulaminu Loterii, nie jestem pracownikiem ani
członkiem
rodziny
pracownika
Organizatora,
ani
pracownikiem
i członkiem rodzin pracowników Nestle Polska S.A., z siedzibą w Warszawie 02-678, przy ul.
Szturmowej 2.
_______________________________________________
CZYTELNY PODPIS I DATA

PAMIETAJ, ABY ZAŁĄCZYĆ ORYGINAŁ PARAGONU FISKALNEGO, Z TYTUŁU KTÓREGO
DOKONAŁEŚ NAGRODZONEGO ZGŁOSZENIA.
W sytuacji braku zgodności między adres e-mail wskazanym w Zgłoszeniu, a adresem e-mail wskazanym w
Oświadczeniu, Nagroda Mała wysyłana jest na adres wskazany w Zgłoszeniu.
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OŚWIADCZENIE
W związku z wygraną Nagrody w Loterii Promocyjnej pod nazwą
„Kroczki stawiamy, nagrody wygrywamy”
CZEŚĆ DLA ZWYCIĘZCY NAGRODY GŁÓWNEJ:
organizowanej przez Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Skrzetuskiego 23,
podaję swoje dane osobowe wymagane w celu wydania Nagrody.
…………………………………………...
imię i nazwisko Zwycięzcy
…………………………………………...
Numer dokumentu potwierdzającego tożsamość zwycięzcy
(dowód osobisty lub paszport)

…………………………………………...
numer PESEL

…………………………………………...…………………………………………...……………………………
w przypadku braku numeru PESEL - adres zamieszkania, data urodzenia i obywatelstwo

Wybór formy przekazania NAGRODY GŁÓWNEJ*
1. Przekazanie nagrody w formie przelewu bankowego
W związku z wygraną Nagrody Głównej w loterii promocyjnej ”Kroczki stawiamy, nagrody
wygrywamy” w wysokości 30 000 zł, wnoszę o przelanie uzyskanej nagrody na numer rachunku
bankowego:
__-____-____- ____- ____-____-____
(numer rachunku bankowego)
Potwierdzam, iż jestem posiadaczem rachunku o powyższym numerze**
……………………………………………………
podpis Zwycięzcy
……………………………………………………
miejsce i data złożenia oświadczenia
**w przypadku nieposiadania rachunku bankowego i wskazania rachunku bankowego innej osoby
fizycznej, należy podać jej dane osobowe (imię, nazwisko) oraz oświadczenie o zgodzie na przelanie
nagrody na jej numer rachunku bankowego.

2. Przekazanie nagrody w formie przekazu pocztowego
W związku z wygraną Nagrody Głównej w loterii promocyjnej ”Kroczki stawiamy, nagrody
wygrywamy” w wysokości 30 000 zł , wnoszę o przekazanie nagrody przekazem pocztowym
pod wskazany adres zamieszkania:
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…………………………………………...
imię i nazwisko Zwycięzcy
…………………………………………...
ulica (adresu zamieszkania)
…………………………………………...
kod pocztowy (adresu zamieszkania)
…………………………………………...
miasto (adresu zamieszkania)
……………………………………………………
podpis Zwycięzcy
……………………………………………………
miejsce i data złożenia oświadczenia
*Proszę wypełnić punkt 1 albo punkt 2.

PAMIETAJ, ABY ZAŁĄCZYĆ ORYGINAŁ PARAGONU FISKALNEGO, Z TYTUŁU KTÓREGO
DOKONAŁEŚ NAGRODZONEGO ZGŁOSZENIA.
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