OŚWIADCZENIE
NAGRODY, KTÓRYCH WARTOŚĆ WYNOSI CO NAJMNIEJ 2 280 ZŁ
Niniejszym oświadczam, iż:
1. Jestem Uczestnikiem Loterii promocyjnej „ZŁOTA LOTERIA Hasbro” i w okresie od 5 listopada 2018 r. do 24 grudnia 2018 r.
dokonałem/am zakupu Produktu w którymkolwiek punkcie sprzedaży detalicznej sieci Empik lub na stronie www.empik.com
udokumentowanego paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. Dokonałem/am zgłoszenia zgodnie z pkt 2.1 Regulaminu loterii
w okresie od 5 listopada 2018 r. do 24 grudnia 2018 r. wysyłając SMS na numer 71806 lub za pośrednictwem strony
www.zlotaloteria.pl. Zakup został udokumentowany dowodem zakupu z datą nie późniejszą niż data dokonania zgłoszenia;
2. Jestem pełnoletnią osobą fizyczną zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która nabyła Produkt, o którym mowa
w pkt 1.6 Regulaminu loterii;
3. Nie jestem pracownikiem, ani współpracownikiem i360 Sp. z o.o., Hasbro Poland Sp. z o.o., ani członkiem ich rodzin.
Przez „członków rodziny” należy rozumieć wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku
przysposobienia;
4. Oświadczam, iż nie przeniosę prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie, zgodnie z pkt 3.2 Regulaminu;
5. Oświadczam, iż spełniłem/łam wszystkie warunki Regulaminu, które uprawniają do wydania nagrody;
6. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu i stosuję się do zasad w nim określonych;
7. Uzupełnij wielkimi literami:
Imię/imiona
Nazwisko
Obywatelstwo
Imię Ojca*

Odmawiam podania danej

PESEL
Data urodzenia
Państwo/miejscowość urodzenia
Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
Adres zamieszkania
Ulica, numer domu/nr mieszkania:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Nazwa (firmy), numer identyfikacji podatkowej (NIP)
oraz adres
głównego miejsca wykonywania
działalności gospodarczej – w przypadku osoby
fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Data ………………………………………

Numer telefonu …………………………………………

Adres e-mail …………………………………………………

Czytelny podpis Laureata ……………………………………………..

* dana nieobowiązkowa, Laureat nie podając danej potwierdza, iż w następstwie rezygnuje z prawa żądania zaświadczenia o uzyskanej wygranej,
o którym mowa w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych
(Dz.U. 2017 poz. 1723).

