OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY O WARTOŚCI PONIŻEJ 2 280 ZŁ

Niniejszym oświadczam, iż:
1. jestem Uczestnikiem Loterii promocyjnej Loteria Wojas oraz według zasad określonych w Regulaminie loterii w okresie od dnia
1 marca 2020 r. do dnia 14 czerwca 2020 r. dokonałem/łam zakupu za minimum 100 złotych brutto 1 sztuki Produktu w
którymkolwiek punkcie sprzedaży detalicznej działającym pod marką Wojas bądź w sklepie on-line Wojas na stronie internetowej
www.wojas.pl i jestem uczestnikiem Premium Club Wojas;
2. jestem pełnoletnią osobą fizyczną zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która nabyła Produkt, o którym mowa
w pkt 2.1.1 Regulaminu loterii, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz. U z 2019 poz. 1495);
3. nie jestem pracownikiem i współpracownikiem w okresie trwania Loterii Organizatora ani Wojas Spółki akcyjnej z siedzibą w
Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ. Ani również członkiem rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków
rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia, zgodnie z pkt. 1.12 Regulaminu;
4. nie przeniosę prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie, zgodnie z pkt 3.3 Regulaminu;
5. spełniłem/am wszystkie warunki Regulaminu, które uprawniają do wydania nagrody;
6. zapoznałem/am się z treścią Regulaminu i stosuję się do zasad w nim określonych.
Dane obowiązkowe niezbędne do uzyskania nagrody, zgodnie z pkt. 5.2 Regulaminu (uzupełnić drukowanymi literami):
Imię/imiona
Nazwisko
Adres zamieszkania:
Ulica, numer domu/numer mieszkania
Kod pocztowy Miejscowość
Numer telefonu
Adres e-mail

Dane nieobowiązkowe (*), jednak niezbędne do wystawienia imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa
w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 poz. 847 z późn. zm.),
a także Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji
zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2314) (uzupełnić drukowanymi literami):
Imię ojca*
PESEL* (jeżeli uczestnik gry hazardowej nie posiada numeru
PESEL należy podać obywatelstwo)

Data i miejsce urodzenia*
Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości*

Oświadczam, iż nie podając danych oznaczonych (*) rezygnuję z prawa żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o uzyskanej
wygranej, o którym mowa powyżej.

data

czytelny podpis Laureata

