
FORMULARZ ZWYCIĘZCY  

  

UWAGA: zwyciężczyni zobowiązana jest wydrukować oświadczenie, wypełnić je, a następnie wysłać 

jego czytelne zdjęcie lub skan w odpowiedzi na wiadomość Organizatora  z informacją o  wygranej 

do dnia 22 października 2020 r.   

  

W związku z wygraną w konkursie pt. „Dołącz do ekipy Mad Dog!”, organizowanym przez Sun Group sp. z o.o. 

sp.k., ul. Pilska 8, 64-850 Ujście, podaję swoje dane osobowe i składam oświadczenia wymagane dla wydania mi 

nagrody.  

I. DANE OSOBOWE ZWYCIĘZCY:  

IMIĘ I NAZWISKO    

ADRES ZAMIESZKANIA    

NUMER TELEFONU    

ADRES E-MAIL    

  

II. OŚWIADCZENIA ZWYCIĘZCY (podpisanie wszystkich oświadczeń jest warunkiem wydania nagrody):  

  
Potwierdzam, że przed zgłoszeniem udziału w Konkursie pt. „Dołącz do ekipy Mad Dog!”  zapoznałam się z 

regulaminem tego Konkursu i wyraziłam zgodę na jego treść.  

  
…………………………………………………………………..  

data i czytelny podpis zwyciężczyni  

  
Potwierdzam, że jestem autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, jakie mogły powstać w związku z przygotowaniem i wysłaniem mojego zgłoszenia w ww. konkursie, 

a ewentualnie powstałe w związku z moim udziałem w konkursie utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów 

obowiązującego prawa, ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i jego autorskie prawa 

majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. Ponoszę pełną 

odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu pt. „Dołącz do ekipy Mad Dog!”  oraz TERG S.A. z 

siedzibą w Złotowie z tytułu niezgodności z prawdą powyższego oświadczenia i zobowiązuję się zwolnić 

Organizatora TERG S.A. z siedzibą w Złotowie 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 przesłania zgłoszenia do Konkursu udzielam Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na 

korzystanie z mojego utworu (filmiku) na polach eksploatacji wskazanych w pkt 7 Regulaminu Konkursu.  

  

  
…………………………………………………………………..  

data i czytelny podpis zwyciężczyni  

 


