REGULAMIN KONKURSU
NOWY UNIFORM PRACOWNIKA PORTU ŁÓDŹ
1. Postanowienia ogólne
1.1. Nazwa konkursu – konkurs będzie prowadzony pod nazwą „NOWY UNIFORM
PRACOWNIKA PORTU ŁÓDŹ” na zasadach określonych w niniejszym regulaminie
konkursu zwanym dalej „regulaminem”.
1.2. Nazwa organizatora konkursu – organizatorem konkursu jest firma pod nazwą
Adam Kaczmarz reprezentowana przez właściciela Adama Kaczmarz z siedzibą w
Łodzi, Pomorska 70/81, 90-224 Łódź, NIP 845 183 65 03
1.4. Zasięg konkursu – konkurs skierowany jest do studentów oraz absolwentów
kierunków związanych z projektowaniem ubrań oraz wzornictwem z województwa
łódzkiego artystycznych szkół wyższych.
1.5. Całkowity czas trwania konkursu – konkurs rozpocznie się w dniu 21.10.2020
r. a kończy w dniu 4.12.2020 r., termin ten obejmuje nadsyłanie prac konkursowych,
obrady jury konkursowego, głosowanie na FB Portu Łódź, ogłoszenie zwycięzcy
Konkursu, przekazanie nagrody Laureatowi Konkursu oraz rozpatrywanie reklamacji.
1.6. Termin przyjmowania prac konkursowych - termin, w którym istnieje możliwość
wzięcia udziału w konkursie, tj. w dniach: 21.10.2020 r. od godz. 15.00 do
12.11.2020 r. do godz. 00.00
1.7. Termin ogłoszenie dwóch prac finałowych - termin, w którym zostaną
opublikowane dwie finałowe prace na portalu społecznościowym FB PORTU ŁÓDŹ, tj.
https://www.facebook.com/portlodz/ w dniu 13.11.2020 r. o godz. 12.00
1.8. Termin głosowania na portalu społecznościowym FB Portu Łódź - termin,
w którym użytkownicy portalu społecznościowego FB, na profilu PORT ŁÓDŹ:
https://www.facebook.com/portlodz/ będą głosować na prace finalistów, tj. od
13.11.2020 r. od godz. 12.00 do 15.11.2020 r. do godz. 12.00.
1.9. Termin ogłoszenia zwycięzcy - termin, w którym na portalu społecznościowym
FB https://www.facebook.com/portlodz/ zostanie ogłoszony laureat konkursu, tzn.
zwycięski projekt, tj. w dniu. 16.11.2020 r. najpóźniej do godz. 12.00.
1.10. Termin przekazania nagrody - termin, w którym laureatowi konkursu zostanie
przekazana nagroda, tj. w dniu 20.11.2020 r.
1.11. Zgłoszenie konkursowe - tzn. projekt konkursowy przesyłany przez Uczestnika
konkursu na adres e-mail Organizatora konkursu w terminie określonym przez
niniejszym Regulamin Konkursu.
2.Definicje
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2.1. Konkurs – dwuetapowa rywalizacja studentów oraz absolwentów z województwa

łódzkiego na najlepszy projekt uniformu (w wersji damskiej oraz męskiej) dla pracownika
wewnętrznego punktu informacyjnego Portu Łódź

2.2. Centrum handlowe – Centrum Handlowe Port Łódź przy ul. Pabianickiej 245,
93-457 w Łodzi, zw. dalej Centrum Handlowym należące do Ingka Centres Polska Sp.
z o.o. z siedzibą w Jankach, Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn ("Ingka").
2.3. Materiał video – sporządzany podczas wręczania nagrody zapis audio-wizualny
do celów marketingowych centrum handlowego.
2.4.Nagroda - nagroda pieniężna w postaci karty podarunkowej do Centrum
Handlowego Port Łódź dla Laureata konkursu
3.Uczestnicy konkursu
3.1 W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna z województwa
łódzkiego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca studentem lub
absolwentem artystycznej szkoły wyższej o kierunku projektowanie ubrań oraz wzornictwo.
3.2 W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy organizatora oraz pracownicy
Centrum Handlowego, a także:
a) najemcy oraz pracownicy najemców punktów handlowych, usługowych i
rozrywkowych znajdujących się na terenie Centrum Handlowego;
b) podmioty bezpośrednio związane z obsługą Centrum Handlowego, w tym agencja
ochrony, firma sprzątająca, firma świadcząca usługi utrzymania technicznego i firma
świadcząca usługi zarządzania parkingiem;
c) podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu;
d) pracownicy podmiotów z pkt. a, b i c powyżej i osoby zaangażowane przez te
podmioty na podstawie umów zlecenia, umów o dzieło i innych podobnych umów.
3.3 W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników lub osób
zaangażowanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło przez podmioty
wymienione w pkt. 7.2 powyżej. Przez członków rodziny, o których mowa zdaniu
poprzedzającym, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków,
pasierba, pasierbicę, rodziców małżonka i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
4. Zasady konkursu
4.1 W celu wzięcia udziału w konkursie każdy uczestnik powinien w okresie zbierania
prac nadesłać zgłoszenie konkursowe na adres Organizatora:

konkurs@sngevent.pl
4.2. Zgłoszenie konkursowe musi zawierać:
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A. autorski projekt na uniform dla pracownika wewnętrznego punktu informacyjnego
Centrum PORT ŁÓDŹ (wersję damską oraz męską), przygotowany:
- w pełnej dokumentacji: rysunek żurnalowy i modelowy wraz z dołączonym
szczegółowym opisem projektu;
- w kolorystyce nawiązującej do Centrum PORT
kolorystka/paleta kolorów w załączniku nr 1;

ŁÓDŹ

- obowiązująca

- w wersji letniej - maseczka na twarz, koszula z długim rękawem, spodnie;
- w wersji zimowej - maseczka na twarz, koszula z długim rękawem, spodnie,
kamizelka pod marynarkę, marynarka;
- w wersji zapewniającej nieskrępowane ruchy jego użytkowników oraz komfort
noszenia;
- według różnych sylwetek z możliwością regulacji rozmiarów;
- z wykazem tkanin rekomendowanych do uszycia stroju wraz z uzasadnieniem ich
wyboru (wykazane tkaniny powinny posiadać wysoką jakość i łączyć walory
estetyczne, wizualne z praktycznymi - odporność na zagniecenia oraz zabrudzenia.
B. oświadczenie potwierdzające autorskie wykonanie projektu - załącznik nr 2
C. oświadczenie autora, że zapoznał się z regulaminem konkursu i zgadza się z jego
treścią - załącznik nr 3
D. dane do kontaktu: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail
4.3. Uczestnik może wysłać tylko jedną pracę konkursową.
4.4. Uczestnik Konkursu powinien dysponować umiejętnościami oraz zapleczem
umożliwiającym uszycie modelu stroju wg. przedstawionego projektu.
4.5. Realizacja (zakup materiałów oraz uszycie strojów) projektu nie może
przekroczyć kwoty: 500 zł na 1 komplet uniformów, czyli 4 sztuki. Do realizacji będą 4
komplety strojów, 2 męskie, 2 damskie, łącznie 16 uniformów.
4.6. Uczestnik Konkursu, który wygra konkurs będzie otrzyma możliwość
zrealizowania projektu, tj. Uszycia min. 4 uniformów w terminie do 18.11.2020 r.
godz. 12.00 oraz reszty zamówienia do 30.11.2020 r.
4.7. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podejmie się zlecenia zrealizowania
własnego projektu organizator zapewni zwrot środków za zakup materiałów oraz
pokrycie kosztów uszycia uniformów Organizator na podstawie podpisanej umowy z
laureatem konkursu lub na podstawie przedstawionych Organizatorowi przez
Uczestnika oryginalnych faktur.
4.8. Uczestnicy Konkursu nie mogą w swoich pracach konkursowych przedstawiać
elementów obraźliwych, wulgarnych i pornograficznych treści, a także promować
agresji, przemocy, braku tolerancji lub innych zachowań czy też symboli budzących
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niepokój lub doprowadzających do sytuacji niebezpiecznych. Organizator konkursu
ma prawo wykluczyć z konkursu uczestników, których prace konkursowe będą
przejawiać opisane cechy, naruszać, łamać regulamin.
4.9. Laureatem konkursu może zostać tylko jeden Uczestnik konkursu, jeżeli spełni
warunki uczestnictwa w konkursie określone w regulaminie.
4.10. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki
określone w regulaminie. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia
dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia i weryfikacji prawidłowego
uczestnictwa w konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego
regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po
przeprowadzeniu przez organizatora postępowania wyjaśniającego, może
spowodować wykluczenie danego uczestnika z konkursu z jednoczesnym
wygaśnięciem prawa do nagród określonych w niniejszym regulaminie. W takim
przypadku niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora.
4.11. Organizator oraz podmioty działające na rzecz Organizatora mają prawo
wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku zachowań niezgodnych z
Regulaminem.
4.12. Udział w konkursie jest otwarty i bezpłatny.
5. Głosowanie
5.1. Wyłonienie zwycięzcy będzie dwuetapowe: wewnętrzne i zewnętrzne.
5.2. Wszystkie nadesłane prace otrzymają numery konkursowe przez pracownika,
który nie wejdzie w skład jury konkursowego.
5.3. Jury konkursowe wybierze 2 projekty, które zostaną skierowane do głosowania
na FB PORTU ŁÓDŹ: https://www.facebook.com/portlodz/.
5.4. O zwycięstwie w głosowaniu zewnętrznym zadecyduje liczba głosów, tzw.
polubień na FB członków społeczności FB, tzn. użytkowników portalu posiadających
aktywny (od minimum jednego roku) profil na portalu Fb.
5.5. Organizator zastrzega sobie prawo do niezliczania głosów, tzw. polubień, w
przypadku, gdy będą one wzbudzać podejrzenia Organizatora oraz pozostałych
członków społeczności FB.
6. Wręczanie nagród
6.1 Wręczanie nagrody odbędzie się w dniu 20.11.2020 r. na terenie PORTU ŁÓDŹ
o godz. 13.00 przy wewnętrznym punkcie informacji PORTU ŁÓDŹ.
6.2. Wręczenie nagrody będzie rejestrowane w formie audiowizualnej do celów
marketingowo-reklamowych.
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6.3. Laureat konkursu zostanie poinformowany o wszelkich dokumentach
formalnych związanych z przekazaniem nagrody, zaraz po jej wręczeniu przez
Organizatora Konkursu.
6.3. Imię, nazwisko, głos oraz wizerunek Laureata konkursu w postaci materiału
wizualnego,
audio-wizualnego
będzie
wykorzystane
do
celów
reklamowo-marketingowych, na co zgodę Uczestnik konkursu będzie miał obowiązek
wyrazić w oświadczeniu.
6.4. Warunkiem przyznania nagród, jest osobista obecność Laureata Konkursu na
terenie centrum handlowego Port Łódź w dniu wręczenia nagrody. Aby Laureat
otrzymał nagrodę warunkiem koniecznym jest wyrażenie zgody na wykorzystanie
jego: imienia, nazwiska, głosu oraz wizerunku w postaci materiału audiowizualnego
do celów marketingowo-reklamowych Centrum Handlowego Port Łódź.
6.5. Uczestnik, który jednocześnie spełni warunki opisane w niniejszym regulaminie
oraz którego projekt przejdzie przez dwuetapowy konkurs i w rezultacie zostanie
wybrany jako zwycięski otrzyma nagrodę w postaci Karty Podarunkowej do PORTU
ŁÓDŹ o wartości 1 000,00 zł
6.6. Laureat konkursu zostanie dodatkowo poproszony o podanie następujących
danych i oświadczeń:
- imię i nazwisko;
- seria i numer dokumentu tożsamości,
- nr PESEL,
- adres zamieszkania
- nr telefonu kontaktowego
- oraz o własnoręczne podpisanie niezbędnych oświadczeń - Załącznik nr 1 do
regulaminu.
6.7. Nagroda zostanie wydana Laureatowi w dniu 20.11.2020 r.
6.8. W czasie wręczania nagrody Laureatowi konkursu mogą być wykonywane
zdjęcia oraz nagranie audio-wizualne, które zostaną wykorzystane w celach
promocyjnych.
7. Nagroda
7.1 Nagrodą w konkursie jest Karta Podarunkowa PORTU ŁÓDŹ o wartości 1000,00
zł brutto (słownie: tysiąca złotych 00/100 groszy). .Jest to przedpłacona elektroniczna
karta płatnicza honorowana w sklepach na terenie PORTU ŁÓDŹ, w których można
zapłacić otrzymaną kartą za wybrane artykuły dostępne w ofercie. Karta jest ważna
przez 12 miesięcy od dnia jej wydania lub do wcześniejszego wyczerpania
znajdujących się na niej środków.
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7.2. Jeśli będzie to konieczne dodatkowo Uczestnik otrzyma nagrodę pieniężną na
pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości
nagrody. Organizator przejmie obowiązek podatkowy od laureata nagrody i
odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego Urzędu Skarbowego oraz
złoży stosowną deklarację PIT.
7.3. Wartość całej puli nagród w konkursie wynosi: 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych
00/100 groszy).
7.4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2032 ze zm.).
7.5. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie
na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. Laureat konkursu nie może
przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Laureat nie może również odmówić
przejęcia przez Organizatora obowiązku podatkowego i żądać wypłaty dodatkowej
nagrody pieniężnej stanowiącej wartość podatku dochodowego od wygranej.
8. Zasady postępowania reklamacyjnego
8.1 Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu, uczestnicy mogą zgłaszać przez cały
czas trwania konkursu na piśmie, na adres biura organizatora: Biuro Adama Kaczmarz
z siedzibą w Łodzi, Pomorska 70/81, 90-224 Łódź.
O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez
organizatora, nie późniejsza niż 4.12.2020 r.
8.2 Każda reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika
konkursu, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść roszczenia.
8.3 Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje
zgłoszone w formie pisemnej.
8.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni robocze. Wszystkie postępowania
reklamacyjne zakończą się najpóźniej w dniu 4.12.2020 r. Zawiadomienie o wyniku
reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi konkursu pocztą (listem poleconym). O
zachowaniu terminu dwóch tygodni decyduje data nadania przesyłki przez
organizatora (data stempla pocztowego).
8.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne.
9. Postanowienia końcowe
9.1 Regulamin konkursu jest jawny i powszechnie dostępny w biurze organizatora
konkursu: Biuro Adama Kaczmarz, ul. Pomorska 70/81, 90-224 Łódź.
9.2 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy
kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2017 poz. 459 ze zm.).
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9.3. Organizator pozostawia sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie z
ważnych przyczyn.
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Załącznik nr 1: Treści oświadczeń
Oświadczenie Laureata
o wyrażeniu
zgody na wykorzystanie wizerunku Laureata utrwalonego podczas wydawania mu
nagrody w celach promocyjnych i
marketingowych przez
Ingka Centres Sp. z o.o. oraz Firmę
reprezentowaną przez Adama Kaczmarz z siedzibą w Łodzi, Pomorska 70/81, 90-224 Łódź.
Ja niżej podpisany(a):

- Imię: …………………………………………………………………………..………………..
- Nazwisko: ………………………………………………………………………………………
- Adres zameldowania: ………………………………………………………..………………..
(pełen adres z kodem pocztowym)

- Nr PESEL: ……………………………………………………..………………………………..
- Seria i nr dokumentu tożsamości: ………………………………………..……………………
będący(a) laureatem konkursu „NOWY UNIFORM PRACOWNIKA PORTU ŁÓDŹ” wyrażam zgodę na to, aby:
- mój wizerunek lub głos oraz moja wypowiedź (wraz z imieniem i nazwiskiem) - w całości lub ewentualnie w
postaci dowolnych fragmentów
*wizerunek mojego dziecka (imię, nazwisko)
..................................................................................................................................................................lub głos
oraz jego wypowiedź (wraz z imieniem i nazwiskiem) - w całości lub ewentualnie w postaci dowolnych
fragmentów
zostały wykorzystane w ramach realizacji i promocji wyżej wymienionego konkursu w Centrum Handlowym Port
Łódź ("Centrum Handlowe") przez: Firmę reprezentowaną przez Adama Kaczmarz z siedzibą w Łodzi,
Pomorska 70/81, 90-224 Łódź ("Organizator"), właściciela Centrum Handlowego, tj. Ingka Centres Polska Sp.
z o.o. z siedzibą w Jankach, Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn ("Ingka"). Zezwolenie (upoważnienie), o którym
mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo i terytorialnie) korzystania z mojego
wizerunku, głosu oraz wypowiedzi w mediach tradycyjnych, na nośnikach papierowych, na stronach
internetowych i w mediach społecznościowych na wskazanych poniżej w pkt. 2 polach eksploatacji,
a w szczególności w następujących serwisach internetowych:
a.
Serwis internetowy Organizatora, Centrum Handlowego
b.
Oficjalny profil facebook Centrum Handlowego
c.
Oficjalny profil facebook Organizatora, Centrum Handlowego
e.
Serwis społecznościowy Instagram Centrum Handlowego
f.
Kanał youtube Centrum Handlowego
g.
Wewnętrzne wykorzystanie materiałów do celów raportowych i szkoleniowych Organizatora.
2.
Zgoda na wykorzystanie wizerunku, w ramach wyżej określonych pól eksploatacji, dotyczy przede
wszystkim:
a.
Utrwalania lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na
taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku);
b.
Wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej lub
multimedialnej;
c.
Publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym, w szczególności zaś udostępniania w Internecie we wskazanych w pkt. 1 powyżej
serwisach;
d.
Publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania;
e.
Wystawiania, wyświetlania, użyczania lub najmu egzemplarzy;
f.
Nadawania oraz reemitowania analogowego lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) m.in.
za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, usług mobilnych, IPTV,
DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych – w rozumieniu usług powszechnego dostępu do Internetu);
3.
Organizatorowi, Centrum Handlowemu, o których mowa w pkt. 1 niniejszego oświadczenia, przysługuje
wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystywania *mojego wizerunku, wizerunku mojego dziecka,
głosu lub wypowiedzi - w całości ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów, lecz z zastrzeżeniem, że
rozpowszechnianie wizerunku nastąpi nie później niż w terminie dwóch dni od złożenia niniejszego
oświadczenia.
4.
Przyjmuję do wiadomości, że *mój wizerunek, wizerunek mojego dziecka może być zestawiany z
wizerunkami innych osób i w takiej postaci rozpowszechniany.
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5.
Rozpowszechnianie *mojego wizerunku, wizerunku mojego dziecka , głosu lub wypowiedzi zgodnie z
niniejszym oświadczeniem woli nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na moją rzecz ani jakiejkolwiek osoby
trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.
6.
W sprawach spornych zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, pod jurysdykcją sądów
polskich.

________________________________

Miejscowość, data: ………………………….

Podpis Laureata Konkursu:…………………….

*niepotrzebne skreślić

Łódź, dn.
...................................................
Miejscowość i data
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PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRÓD

Ja niżej podpisana/y ...................................................................................................................................
- w związku z uczestnictwem w konkursie „NOWY UNIFORM DLA PRACOWANIKA Portu Łódź” organizowanym przez Firmę
reprezentowaną przez Adama Kaczmarz z siedzibą w Łodzi, Pomorska 70/81, 90-224 Łódź, oświadczam co
następuje:

1. Zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu.
2. Nie jestem ani nie byłem/byłam pracownikiem Organizatora.
3. Nie jestem ani nie byłem/byłam w żadem sposób związany/związana z konkursem ani jego wdrożeniem.
4. Nie jestem rodzicem, dzieckiem, rodzeństwem, małżonkiem ani przysposobionym osób wymienionych w punktach
2,3 oraz nie spełniam innych warunków, skutkujących koniecznością wyłączenia się od udziału w konkursie.

Odebrałam/Odebrałem nagrodę w postaci:
1. Nagrody pieniężnej - w postaci karty podarunkowej do sklepu PORT ŁÓDŹ o wartości 1000,00 zł PLN
Niniejszym:
- Oświadczam, że akceptuję wszystkie warunki regulaminu konkursu organizowanego przez Firmę reprezentowaną
przez Adama Kaczmarz z siedzibą w Łodzi, Pomorska 70/81, 90-224 Łódź., pod nazwą „NOWY UNIFORM
PRACOWNIKA PORTU ŁÓDŹ
- Oświadczam, że przyjmuję nagrodę w postaci pieniężnej, tj. karty podarunkowej do zrealizowania w sklepach
Centrum Handlowego PORT ŁÓDŹ.
Podatek dochodowy zostanie potrącony przy wydaniu nagrody pieniężnej z dodatkowej nagrody pieniężnej i
przekazany

przez

Organizatora

bezpośrednio

na

rachunek właściwego

urzędu skarbowego

zgodnie

z

obowiązującymi przepisami prawa.
UWAGA! Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. od łącznej wartości nagród oznacza, że finansowa część
nagrody nie będzie wydawana Zwycięzcy w momencie przekazania nagrody.

..........................................................
Data i czytelny podpis pracownika Organizatora

........................................................
Data i czytelny podpis Zwycięzcy
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OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY
Konkursu „NOWY UNIFORM PRACOWNIKA PORTU ŁÓDŹ”
Dziękujemy za udział w Konkursie.„NOWY UNIFORM PRACOWNIKA PORTU ŁÓDŹ”

Serdecznie gratulujemy wygranej!

Imię
Nazwisko

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

Data urodzenia ........................................... Miejsce urodzenia ...............................................
PESEL .............................................. Seria i numer dokumentu tożsamości............................
Adres zamieszkania .........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
........................................(miasto, kod pocztowy, nazwa ulicy, numer domu, numer mieszkania)

Urząd Skarbowy ...........................................................................................................................Numer telefonu do
kontaktu ........................................................................................................

Jednocześnie dobrowolnie wyrażam zgodę na potrącenie i odprowadzenie do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego
podatku od nagrody przez Organizatora - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego - ustawa z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t: Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn. Zm.) Zgoda jest równoznaczna z
potrąceniem przyznanej do nagrody rzeczowej nagrody pieniężnej odpowiadającej wysokości należnego zryczałtowanego
podatku od nagrody w konkursie.
„Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Firmę reprezentowaną przez Adama Kaczmarz z siedzibą w Łodzi, Pomorska 70/81,
90-224 Łódź, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu „NOWY UNIFORM PRACOWNIKA PORU ŁÓDŹ
zgodnie z zapisami regulaminu konkursu w tym wydania nagrody, odprowadzenie podatku dochodowego od wygranej
i ogłoszenia wyników. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i prawo do ich poprawiania. Jednocześnie
oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego treść.

Łódź, dn.
...................................................
Miejscowość i data
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