ZAŁĄCZNIK 2 OŚWIADCZENIA ZWYCIĘZCY KONKURSU
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU
a) [oświadczenie składa osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych]
…………………………………………...
………………………...
imię i nazwisko Zwycięzcy
miejscowość, data
…………………………………………...
ulica i nr domu
…………………………………………...
kod pocztowy i miasto
Oświadczam, że mam ukończone 18 lat/jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełną zdolność
do czynności prawnych oraz że zapoznałem się z regulaminem konkursu „WIELKANOC Z
TYMBARKIEM”. Oświadczam również, że nie jestem osobą podlegającą wyłączeniu z udziału w
konkursie stosownie do §4 ust. 2 i 3 Regulaminu.
…………………………………………
(podpis czytelny)
b) [oświadczenie składa osoba mająca ukończone 13 lat, posiadająca ograniczoną
zdolność do czynności prawnych oraz jej rodzic/przedstawiciel ustawowy]

………………………………
imię i nazwisko Zwycięzcy
…………………………………………...
ulica i nr domu
…………………………………………...
kod pocztowy i miasto

………………………...
miejscowość, data

Oświadczam, że nie ukończyłem 18 lat, lecz mam ukończone 13 lat/ posiadam ograniczoną
zdolność do czynności prawnych i że uczestniczę w konkursie „WIELKANOC Z TYMBARKIEM” po
zapoznaniu się z jego regulaminem, za zgodą mojego rodzica/przedstawiciela ustawowego
(rodzica). Oświadczam również, że nie jestem osobą podlegającą wyłączeniu z udziału w
konkursie stosownie do §4 ust. 2 i 3 Regulaminu.
…………………………………………
(podpis czytelny)
……………………………(miejscowość i data)
------------------------------------------------------------Imię i nazwisko rodzica/przedstawiciela ustawowego
Zwycięzcy
Oświadczam, w imieniu mojego dziecka/podopiecznego …………………, że uczestniczyło ono
w konkursie „Wielkanoc z Tymbarkiem” za moją zgodą.

…………………………………………
(podpis czytelny)

ZAŁĄCZNIK 3 POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA I PRZEKAZANIA NAGRODY W KONKURSIE POD NAZWĄ:
WIELKANOC Z TYMBARKIEM w sieci STOKROTKA

Sporządzone pomiędzy: MGD MWS Sp. z o.o. Sp. K , z siedzibą
w Wadowicach, ul. Legionów 37
reprezentowanym przez:
zwanym dalej Przekazującym

..........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
..........................................................................................................................................................
(adres)

zwanym dalej Przyjmującym

1. Na podstawie i na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu pod nazwą „Wielkanoc z
Tymbarkiem”
Przekazujący przekazuje, a Przyjmujący przyjmuje nagrodę w postaci BON DO SIECI STOKROTKA o
wartości 50,00 brutto.

………………………………………Wadowice data przekazania i przyjęcia, miejscowość
czytelne podpisy :

……………………………….

Przekazujący

.................................................
Przyjmujący

* ma zastosowanie w przypadku, gdy wartość nagrody nie jest objęta zwolnieniem przedmiotowym (wartość
nagrody do 2000 zł brutto jest zwolniona od podatku)
* Organizator zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnego podatku z nagrody dodatkowej, o której jest
mowa w pkt. 1

