
Regulamin Konkursu pod nazwą 
„18 samochodów na 18-te urodziny Allegro" 

 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 
1.1. Organizatorem konkursu "18 samochodów na 18-te urodziny Allegro" (dalej 
„Konkurs”) jest Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-
166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 34 000 000 złotych, 
posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-798, REGON 365331553, zwana 
dalej „Organizatorem Konkursu” lub „Organizatorem”. 
1.2. Patronami radiowymi Konkursu są: spółka Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. 
k. z siedzibą w Krakowie, Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - 
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzi 
akta rejestrowe pod numerem KRS 0000660949, posiadająca numer identyfikacji podatkowej 
NIP 677-00-72-027, emitująca program radiowy pn. „RMF FM” (dalej „RMF FM”) i spółka  
Multimedia sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003445 
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie, z kapitałem zakładowym w wysokości 
15.857.000,00 zł., posiadającą numer NIP 677-10-04-602, numer REGON 350739197, 
emitująca program radiowy pn. „RMF MAXXX” (dalej „RMF MAXXX”) (zwanymi dalej łącznie 
„Patronami Radiowymi”) 
1.3. Konkurs organizowany jest w dniach: od 08 listopada 2017 r. (od godz. 00:00) do 12 
grudnia 2017r. (do godz. 23:59). 
1.4. Miejscem przeprowadzenia Konkursu jest terytorium Polski.  
1.5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (Dz.U. z 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 
1.6. Definicje: 
Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: 

Serwis Allegro – internetowa platforma handlowa, dostępna w domenie allegro.pl, 
prowadzona przez Organizatora; 
Regulamin – niniejszy regulamin; 
Konkurs – konkurs określony w niniejszym Regulaminie; 
Regulamin Allegro – regulamin Serwisu Allegro, którego aktualna treść znajduje się na 
stronie: allegro.pl; 
Użytkownik– osoba fizyczna, która po przejściu przez proces rejestracyjny (w tym akceptacji 
Regulaminu Allegro) ma prawo dostępu do usług oferowanych w Serwisie Allegro, w 
szczególności może uczestniczyć w Transakcjach na Allegro, zarówno jako kupujący, jak i 
sprzedający (posiada aktywne konto zwykłe lub konta zwykłe w Serwisie Allegro), związana 
umową o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi Regulamin Allegro; 

Uczestnik Konkursu – Użytkownik, który zgłosi się do udziału w Konkursie i spełnia warunki 
opisane w niniejszym Regulaminie; 
Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Organizatora pod unikalną nazwą (login) konto 
będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz inne informacje 
o jego działaniach w ramach Serwisu Allegro; 
Komisja Konkursowa – osoby fizyczne, w liczbie 50, niebędące Uczestnikami Konkursu, 
powołane przez Organizatora w celu dokonania oceny prac konkursowych i wyłonienia 
zwycięzców; 



Transakcja na Allegro – umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie usług realizowana 
przez Użytkownika w Serwisie Allegro zgodnie z Regulaminem Allegro; 
Lista rezerwowa – lista autorów 9 kolejnych najlepszych Prac Konkursowych po Pracy 
Konkursowej, wybranej jako zwycięska w danej rundzie Konkursu. 
 

§ 2 
Zasady uczestnictwa w Konkursie 

 
2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletni Użytkownicy nieprowadzący działalności 
gospodarczej. 
2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora bądź 
innych podmiotów, biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
Konkursu na zlecenie Organizatora, oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia 
pokrewieństwa. 
2.3. Konkurs składa się z 15 rund. 

a. Runda pierwsza trwa od 08.11.2017r. godz. 00:00 do 12.11.2017r.  godz. 
23:59; 

b. Runda druga trwa od 13.11.2017r. godz. 00:00 do 14.11.2017r. godz. 23:59; 
c. Runda trzecia trwa od 15.11.2017r. godz. 00:00 do 16.11.2017r. godz. 23:59; 
d. Runda czwarta trwa od 17.11.2017r. godz. 00:00 do 19.11.2017r. godz. 23:59; 
e. Runda piąta trwa od 20.11.2017r. godz. 00:00 do 21.11.2017 godz. 23:59; 
f. Runda szósta trwa od 22.11.2017r. godz. 00:00 do 23.11.2017r. godz. 23:59; 
g. Runda siódma trwa od 24.11.2017r. godz. 00:00 do 26.11.2017r. godz. 23:59; 
h. Runda ósma trwa od 27.11.2017r. godz. 00:00 do 28.11.2017r. godz. 23:59; 
i. Runda dziewiąta trwa od 29.11.2017r. godz. 00:00 do 30.11.2017r. godz. 

23:59; 
j. Runda dziesiąta trwa od 01.12.2017r. godz. 00:00 do 03.12.2017r. godz. 23:59; 
k. Runda jedenasta trwa od 04.12.2017r. godz. 00:00 do 05.12.2017r. godz. 

23:59; 
l. Runda dwunasta trwa od 06.12.2017r. godz. 00:00 do 07.12.2017r. godz. 

23:59; 
m. Runda trzynasta trwa od 08.12.2017r. godz. 00:00 do 10.12.2017r. godz. 23:59; 
n. Runda czternasta trwa od 11.12.2017r. godz. 00:00 do 11.12.2017r. godz. 

23:59; 
o. Runda piętnasta trwa od 12.12.2017r. godz. 00:00 do 12.12.2017 godz. 23:59; 
 

2.4. Po każdej rundzie Komisja Konkursowa przyzna jedną nagrodę, o której mowa w §3 
ust.3.1. poniżej („Nagroda główna”) oraz nagrody dodatkowe, w liczbie wskazanej w §3 
ust.3.2. poniżej („Nagroda dodatkowa”), z zastrzeżeniem, że po zakończeniu rundy 
czternastej Komisja Konkursowa przyzna dwie Nagrody główne, a po zakończeniu rundy 
piętnastej 3 Nagrody główne. Nagroda główna oraz Nagroda dodatkowa zwane są dalej 
łącznie „Nagrodami w Konkursie”. 

2.5. W Konkursie można wziąć udział wiele razy, z zastrzeżeniem, że liczba Nagród głównych 
w Konkursie jest ograniczona, w ten sposób, że jednemu Uczestnikowi przyznana może być 
tylko jedna Nagroda główna w Konkursie, a za jedną Pracę Konkursową może być przyznana 
tylko jedna Nagroda dodatkowa, co oznacza, że Uczestnik może otrzymać więcej niż jedna 
Nagroda dodatkowa w Konkursie. 
2.6. W Konkursie mogą wziąć udział Użytkownicy, o których mowa w ust. 2.1. powyżej, którzy 
po spełnieniu warunków określonych w ust. 2.7. i 2.8 Regulaminu staną się Uczestnikami 
Konkursu.  
2.7. W celu ubiegania się o Nagrody w Konkursie, Uczestnik musi w okresie od dnia 08 
listopada 2017 roku od godz. 00: 00 do 12 grudnia 2017 r. do godz.: 23.59 spełnić łącznie 
następujące warunki, według kolejności wskazanej poniżej oraz z zastrzeżeniem, że wszystkie 



warunki powinny być spełnione w ramach tej samej rundy Konkursu, z zastrzeżeniem 
postanowienia zawartego poniżej pod lit. a („Zgłoszenie do Konkursu”): 

a. zarejestrować się na stronie konkursowej, dostępnej pod adresem 
allegro.pl/urodziny („Strona Konkursowa”), przy czym rejestracja na stronie oznacza 
zalogowanie się do Konta za pośrednictwem Strony konkursowej, z zastrzeżeniem, że 
spełnienie warunku, o którym mowa w niniejszym punkcie, następuje ze skutkiem dla 
wszystkich rund Konkursu, w związku z czym Uczestnik, który raz zarejestruje się na 
Stronie Konkursowej, nie musi ponownie się rejestrować w ramach kolejnych rund 
Konkursu; 
b. edytować swoje dane widniejące po zalogowaniu się do Konta w przypadku gdy 
dane widniejące po zalogowaniu nie są aktualne; 
c.  zawrzeć Transakcję na Allegro o wartości min. 100 zł (wartość Towaru lub wartość 
Koszyka), z zastrzeżeniem, że za wartość Transakcji na Allegro uważa się cenę towaru 
wskazaną przez Użytkownika będącego sprzedającym w Serwisie Allegro lub ustaloną 
zgodnie z punktem 7.2. Regulaminu Allegro, która nie obejmuje kosztów dostawy 
Towaru (do kwoty Transakcji nie wlicza się kwot wynikających z zakupu Kart 
Podarunkowych Allegro (http://allegro.pl/karty-allegro-253758) dokonanych przez 
Użytkownika w okresie wskazanym w pierwszym zdaniu punktu 2.7.; 
d. opłacić Transakcję na Allegro, o której mowa pod lit. c powyżej przy użyciu 
dostępnych w Serwisie Allegro form płatności, z wykluczeniem płatności przy odbiorze 
(status płatności „Zakończona”) oraz z zastrzeżeniem, że płatność za Transakcję na 
Allegro odbędzie się w ramach jednej płatności; 
e. wykonać zadanie konkursowe określone w ust. 2.8 poniżej. 

 
2.8. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na następujące pytanie: „Jaki 
zakup na Allegro sprawił Ci największą radość” („Praca Konkursowa”). Pracę Konkursową 
należy wpisać w formularzu znajdującym się na Stronie Konkursowej, w formie wiadomości 
tekstowej, obejmującej maksymalnie 300 znaków.  
2.9. Praca Konkursowa nie może być nigdzie wcześniej opublikowana.  
2.10. W przypadku zgłoszenia przez różnych Uczestników dwóch jednobrzmiących Prac 
Konkursowych, do oceny Komisji Konkursowej dopuszczona zostanie Praca Konkursowa 
zgłoszona jako wcześniejsza. 

2.11. Zgłoszenia do Konkursu zawierające nieprawdziwe dane Uczestnika nie będą 
uwzględniane.  

2.12. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu jeżeli Uczestnik: 
a) narusza postanowienia Regulaminu; 
b) narusza postanowienia Regulaminu Allegro; 
c) podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń lub mające 

wpływ na fałszowanie danych; 
d) w inny sposób narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w związku z 

Konkursem. 

§ 3 

Nagrody w Konkursie oraz zasady ich przyznawania i realizacji 

 

3.1. Autorom 18 najlepszych Prac Konkursowych przyznana zostanie Nagroda główna, tj. 
samochód osobowy marki Toyota CR model C_HR_HSD 5DR 1,8VVT-I+H E-CVT DYNAMIC, 
przy czym autorzy najlepszych Prac Konkursowych zwani są dalej „Zwycięzcami”, a każdy z 
osobna „Zwycięzcą”. Szczegółowy opis Nagrody głównej stanowi załącznik nr 1 do 
Regulaminu. 
3.2. W każdej rundzie Konkursu, obok przyznania Nagrody głównej, o której mowa w ust.1 
powyżej, Komisja Konkursowa przyzna 60 Nagród dodatkowych w postaci Karty podarunkowej 
Allegro o wartości 100 zł (słownie: sto złotych) (zwycięzcy Nagrody dodatkowej zwani są dalej 

http://allegro.pl/karty-allegro-253758%29


Zwycięzcami dodatkowymi”, a każdy z osobna „Zwycięzcą dodatkowym”), z zastrzeżeniem 
postanowienia w § 2 ust. 2.4 powyżej. Organizator, działając w charakterze płatnika podatku 
dochodowego od osób fizycznych, odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego należności 
publiczno-prawne powstałe w związku z przyznaniem Zwycięzcy dodatkowemu Nagrody 
dodatkowej. W związku z przyznaniem Zwycięzcy dodatkowemu Nagrody dodatkowej 
Organizator przyzna Zwycięzcy dodatkowemu dodatkową nagrodę pieniężną o wartości 
11,11% Nagrody dodatkowej otrzymanej przez Zwycięzcę dodatkowego, tj. kwotę w wysokości 
11,00 złotych. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona na poczet zryczałtowanego 
podatku od nagród. 
 
3.3. Zasady korzystania z Nagród dodatkowych określa Regulamin kart podarunkowych, 
dostępny na stronie karty.allegro.pl. 
3.4. Wartość Nagrody głównej wynosi 107 521 złotych brutto. Organizator, działając w 
charakterze płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych odprowadzi do właściwego 
urzędu skarbowego należności publiczno-prawne powstałe w związku z przyznaniem 
Zwycięzcy Nagrody głównej. W związku z przyznaniem Zwycięzcy Nagrody głównej 
Organizator przyzna Zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną o wartości 11,11% Nagrody 
głównej otrzymanej przez Zwycięzcę, tj. kwotę w wysokości 11 946 złotych. Dodatkowa 
nagroda pieniężna zostanie potrącona na poczet zryczałtowanego podatku od nagród. 
3.5. Kryterium wyłonienia Zwycięzców (wyboru 18 najlepszych Prac Konkursowych) oraz 
Zwycięzców dodatkowych jest nadesłanie najciekawszej, zdaniem Komisji Konkursowej, 
Pracy Konkursowej, z zastrzeżeniem ust. 3.6 poniżej oraz brak jakichkolwiek ograniczeń 
funkcjonalności Konta/Kont Zwycięzcy/Zwycięzcy dodatkowego w Serwisie Allegro w dniu ich 
wyłonienia przez Komisję Konkursową.  
3.6. Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące szczegółowe kryteria wyłonienia 
Zwycięzców, Zwycięzców dodatkowych oraz osób z Listy rezerwowej: 
a) oryginalność wykonania Pracy Konkursowej; 
b) pomysłowość; 
c) słownictwo i stylistyka; 
d) przydatność w działaniach marketingowych dla Organizatora. 
Kontroli prawidłowości przebiegu całego Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa powołana 
przez Organizatora, składająca się z przedstawicieli Organizatora a kontroli prawidłowości 
prac Komisji Konkursowej dokonuje notariusz, wybrany przez Organizatora dla celów 
związanych z niniejszym Konkursem. 
3.7. Prace Konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów, treści powszechnie uznawanych 
za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia 
lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności 
dobra osobiste i prawa autorskie). 
3.8. Z czynności Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem 
Zwycięzców Konkursu, Zwycięzców dodatkowych oraz przyznanych im Nagród głównych i 
Nagród dodatkowych. 
3.9. Posiedzenia Komisji Konkursowej, podczas których następować będzie wybór 
Zwycięzców, Zwycięzców dodatkowych oraz osób z tzw. Listy rezerwowej, odbywać się będą 
następnego dnia po zakończeniu danej rundy Konkursu do godz. 10. 

3.10. Nagroda główna oraz Nagroda dodatkowa nie podlega wymianie na jej równowartość 
pieniężną, ani na nagrody innego rodzaju.  

3.11. Zwycięzca i Zwycięzca dodatkowy  nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody w 
Konkursie na osoby trzecie.  

3.12. W przypadku zgłoszenia do Konkursu Prac Konkursowych w liczbie mniejszej niż liczba 
Nagród w Konkursie, nieprzyznane Nagrody w Konkursie pozostają w dyspozycji 
Organizatora. 
 
 



§ 4 

Ogłaszanie wyników i wydanie Nagród w Konkursie 

4.1. Ogłaszanie Zwycięzców następować będzie na antenie radia RMF FM. Ogłoszenie 
Zwycięzców wiąże się z opublikowaniem danych osobowych Zwycięzcy w postaci: imienia, 
nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz z emisją nagrania rozmowy na antenie radia RMF 
FM. 

4.2. Dodatkowo lista Zwycięzców uwzględniająca dane osobowe Zwycięzcy (imię i nazwisko) 
dostępna będzie na Stronie Konkursowej. 

4.3. Zwycięzcy dodatkowi dowiedzą się o przyznaniu Nagrody dodatkowej za pośrednictwem 
wiadomości e-mail wysłanej do nich przez Organizatora, w terminie 7 dni od dnia odbycia 
posiedzenia Komisji Konkursowej, podczas którego przyznane zostały im Nagrody 
Dodatkowe. Po otrzymaniu informacji o przyznaniu Nagrody dodatkowej, Zwycięzca 
dodatkowy winien przesłać, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania informacji, 
wiadomość zwrotną na adres e-mail, z którego otrzymał informację o przyznaniu Nagrody 
dodatkowej z załączonym skanem lub zdjęciem wypełnionego i podpisanego protokołu 
przekazania Nagrody dodatkowej, który zostanie załączony do wiadomości Organizatora o 
przyznaniu Nagrody dodatkowej. Nagroda dodatkowa zostanie przesłana za pośrednictwem 
wiadomości e-mail w terminie 7 dni od dnia przesłania przez Zwycięzcę dodatkowego 
protokołu przekazania Nagrody dodatkowej. Wzór protokołu przekazania nagrody dodatkowej 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

4.4. Warunkiem przyznania Nagrody głównej jest: 

a. odebranie przez Zwycięzcę połączenia telefonicznego pochodzącego od przedstawiciela 
Partnera. Przedstawiciel Partnera dzwonić będzie do Zwycięzców z informacją o przyznaniu 
Nagrody głównej następnego dnia po zakończeniu każdej rundy Konkursu w godz.10:00 – 
15:00. Podjęte zostaną trzy próby dodzwonienia się do Zwycięzcy. W przypadku nieudanego 
połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą, prawo do przyznania Nagrody głównej przechodzi 
na Uczestnika z Listy rezerwowej, spełniającego warunki, o których mowa w §3 ust. 3.4. 
powyżej. Przez nieudaną próbę połączenia ze Zwycięzcą rozumie się: nieodebranie 
połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości 
połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat 
telefoniczny); 

b. nieskorzystanie przez Uczestnika z prawa do odstąpienia od zawartej Transakcji na Allegro, 
o której mowa w § 2 ust. 2.7 lit. c.; 

c. brak jakichkolwiek ograniczeń funkcjonalności Konta/Kont Zwycięzcy w Serwisie Allegro w 
dniu przyznania Nagrody. 

4.5. W przypadku wyczerpania Listy rezerwowej Nagroda główna pozostaje w dyspozycji 
Organizatora. 

4.6. W ciągu 2 dni roboczych od ogłoszenia wyników każdej rundy Konkursu, Organizator 
wyśle do Zwycięzców informacje na temat sposobu odbioru Nagrody głównej. Do wiadomości, 
o której mowa w zdaniu poprzedzającym załączony zostanie tzw. „Formularz Zwycięzcy”. 

4.7. Warunkiem wydania Nagrody głównej obok warunków opisanych w ust. 4.4 powyżej jest 
doręczenie Organizatorowi przez Zwycięzcę (osobiście, drogą pocztową, za pośrednictwem 
kuriera), w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o przyznaniu Nagrody 
głównej w sposób określony w ust. 4.1. powyżej, na adres biura Organizatora wskazany w 
górnej części Regulaminu, z dopiskiem „Konkurs 18 samochodów na 18-te urodziny 
Allegro”, Formularza Zwycięzcy, obejmującego następujące dane o Zwycięzcy: 

a. imię i nazwisko; 

b. adres zamieszkania; 



c. numer PESEL,   

d. numer i seria ważnego dowodu osobistego lub paszportu 

oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń: 

 

 „Oświadczam, że przyjmuję Nagrodę główną w postaci samochodu osobowego marki 
Toyota, zgodnie z regulaminem Konkursu „18 samochodów na 18-te urodziny Allegro" oraz 
że pokryję wszelkie koszty związane z wydaniem Nagrody głównej tj. koszt rejestracji pojazdu, 
obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu (OC) czy innych opłat i podatków związanych z 
rejestracją pojazdu oraz koszt przyjazdu po odbiór Nagrody głównej.” 

 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”. 

  „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem ani przedstawicielem: Allegro.pl sp. z o.o. ani 
innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu 
ani członkiem ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa. 

Wzór Formularza Zwycięzcy z wymaganymi danymi i oświadczeniami, stanowi załącznik nr 2 
do Regulaminu. Organizator przyjmować będzie również dane i oświadczenia napisane nie na 
formularzu proponowanym przez Organizatora, z zastrzeżeniem, iż dane te muszą w sposób 
czytelny zawierać wszystkie wymagane dane i oświadczenia.  

4.8. Przesyłkę z wymaganymi danymi i oświadczeniami Zwycięzca zobowiązany jest przesłać 
w terminie wskazanym w ust. 4.7. powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania formularza 
Zwycięzcy z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jego nadania przez 
Zwycięzcę, nie późniejsza niż do dnia 31.01.2018 r. 

4.9. W przypadku niewykonania obowiązku określonego w ust. 4.7. powyżej we wskazanym 
terminie, Nagroda główna pozostaje w dyspozycji Organizatora, który przyzna ją autorowi 
najlepszej Pracy Konkursowej spośród osób ujętych na Liście rezerwowej.  

Postępowanie z autorami Prac Konkursowych ujętych na Liście rezerwowej będzie odbywać 
się na takich samych zasadach, jak w przypadku Zwycięzców, z zastrzeżeniem, że autor Pracy 
Konkursowej zobowiązany jest przesłać przesyłkę z wymaganymi danymi i oświadczeniami w 
terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o przyznaniu Nagrody głównej. Jeżeli 
autor Pracy Konkursowej z Listy rezerwowej również nie spełni warunków opisanych powyżej 
w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, niewydana Nagroda główna pozostaje w 
dyspozycji Organizatora. 

4.10. Podanie danych osobowych w formularzu, o którym mowa w ust. 4.7. powyżej jest 
dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wydania Nagród głównych. 

4.11. Nagroda główna wydana zostanie najpóźniej do dnia 28 lutego 2018 r. Przez wydanie 
Nagrody głównej rozumie się wysłanie do Zwycięzcy protokołu przekazania Nagrody głównej 
wraz z dokumentami niezbędnymi do ubezpieczenia i rejestracji Nagrody głównej w 
odpowiednim dla Zwycięzcy wydziale komunikacji. Fizyczne przekazanie Nagrody głównej 
nastąpi po ubezpieczeniu i zarejestrowaniu przez Zwycięzcę Nagrody głównej, w ustalonym 
wspólnie ze Zwycięzcą terminie, we wskazanym przez Organizatora salonie dealera marki 
Toyota w Poznaniu lub w pod adresem prowadzenia działalności gospodarczej Organizatora 
w Poznaniu (Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań).  

4.12. Warunkiem fizycznego przekazania Nagrody głównej jest:  

 zarejestrowanie Nagrody głównej we właściwym wydziale komunikacyjnym przez Zwycięzcę 
oraz opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia OC; 

  wylegitymowanie się dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości zawierającym 
zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi przez Zwycięzcę w miejscu wydania Nagrody 
głównej, 



  podpisanie protokołu odebrania Nagrody głównej, stanowiącego załącznik nr 3 do 
niniejszego Regulaminu w miejscu jej wydania. 

4.13. Organizator w przypadku Nagrody głównej nie pokrywa kosztów: rejestracji Nagrody 
głównej w wydziale komunikacyjnym, obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów oraz 
kosztów dojazdu Zwycięzcy do miejsca odbioru Nagrody głównej. Pokrycie wyżej 
wymienionych kosztów pozostaje w gestii Zwycięzcy. 

4.14. Nagroda główna zostanie wydana w miejscu i terminie indywidualnie uzgodnionym przez 
Organizatora ze Zwycięzcą, nie najpóźniej jednak w terminie wskazanym w ust.4.11 powyżej. 
Nagroda główna nieodebrana przez Zwycięzcę do dnia wskazanego w zdaniu 
poprzedzającym pozostaje w dyspozycji Organizatora. 

§ 5 

Prawo autorskie 
5.1. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Patronom radiowym niewyłącznej licencji na 
korzystanie z Pracy Konkursowej, z chwilą doręczenia Zgłoszenia do Konkursu, na 
następujących polach eksploatacji: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – utrwalanie dowolną techniką, wprowadzanie do 
pamięci komputera, wytwarzanie dowolną techniką dowolnej ilości egzemplarzy Pracy 
Konkursowej w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  
b) w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej- publiczne wykonanie, wyświetlenie, 
odtworzenie, wystawienie oraz reemitowanie i nadawanie przewodowe i bezprzewodowe we 
wszystkich stacjach radiowych i telewizyjnych, a także przy użyciu satelity, platform cyfrowych 
i multipleksów, w sieci Internet, wykorzystywania w formie usług telekomunikacyjnych (lub 
innych przekazów dźwiękowych oraz wizualnych), a także inne publiczne udostępnianie zdjęć, 
w szczególności w sieci Internet, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym;  
c) wykorzystanie do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product 
placement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora lub jego partnerów biznesowych 
i Patronów Radiowych Konkursu. 
5.2. Uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych: 

a) wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora i Patronów radiowych bez potrzeby 
uzyskiwania dodatkowej zgody, opracowań Pracy Konkursowej oraz na korzystanie przez 
Organizatora i Patronów radiowych z tych opracowań na polach eksploatacji, wskazanych w 
postanowieniach powyższych dotyczących licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej;  

b) zezwala Organizatorowi oraz Patronom radiowym na wykonywanie zależnych praw 
autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystanie z opracowań Pracy 
Konkursowej oraz rozporządzanie tymi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych 
powyżej;  

c) przenosi na Organizatora i Patronów radiowych prawo  zezwalania na wykonywanie 
zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Pracy Konkursowej na polach eksploatacji 
wskazanych powyżej 

d) oświadcza, że nie będzie wykonywał wobec Organizatora i/lub Patronów radiowych 
przysługujących mu autorskich praw osobistych do utworów stworzonych lub wykonanych w 
ramach Konkursu, w sposób uniemożliwiający korzystanie z tych utworów przez Organizatora, 
Patronów radiowych lub inne podmioty przez nie upoważnione, oraz upoważnia Organizatora 
i Patronów radiowych do wykonywania w jego imieniu osobistych przysługujących mu praw 
autorskich i wykonawczych do utworów będących przedmiotem Pracy Konkursowej, a w 
szczególności do podejmowania decyzji o: 

 sposobie oznaczenia utworów nazwiskiem i ewentualnie pseudonimem 
Uczestnika lub o pominięciu takiego oznaczenia; 

 nienaruszalności utworu; 
 respektowaniu zasady dochowania dobrego imienia Uczestnika w sytuacji, gdy 

istnieje potrzeba wprowadzenia zmian utworów; 
 pierwszym udostępnieniu utworów publiczności; 



 nadzorze nad sposobem korzystania z utworu. 
 

Licencje i zezwolenia opisane w niniejszym Regulaminie obejmują prawo dla Organizatora i 
Patronów radiowych do udzielenia sublicencji w pełnym zakresie zdefiniowanym w ust 5.1. i 
5.2. 
5.3.  Uczestnik dodatkowo zapewnia, że ewentualni współtwórcy Pracy konkursowej: 
a) nie będą dochodzić od Organizatora i/lub Patronów radiowych wynagrodzenia za 
korzystanie z Pracy Konkursowej zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności 
wynagrodzenia za prezentowanie Pracy konkursowej w sieci internetowej oraz inne rodzaje 
publicznego udostępniania Pracy Konkursowej, 
b) nie będą wykonywać autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych artysty 
wykonawcy, a w szczególności nie będą domagać się wskazywania i sposobu wskazywania 
ich jako twórcy. 
5.4. Uczestnik oświadcza, że Praca Konkursowa nie jest obciążona prawami osób trzecich, 
nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności majątkowych praw autorskich osób 
trzecich, ani obowiązujących przepisów. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora i/lub 
Patronów radiowych przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich 
lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z Pracy Konkursowej, Uczestnik 
pokryje wszelkie prawomocnie zasądzone szkody i koszty z tym związane (w tym koszty 
sądowe i zastępstwa procesowego) oraz zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami 
takich osób. 
5.5. Licencje i zezwolenia udzielone Organizatorowi i Patronom radiowym opisane w 
niniejszym Regulaminu są nieograniczone terytorialnie i obejmują prawo do udzielenia 
sublicencji w pełnym zakresie uzyskanej licencji, zaś obowiązują w okresie trwania Konkursu 
oraz w okresie 5 lat po jego zakończeniu.   
5.6. Zobowiązania Uczestnika zawarte w postanowieniach niniejszego paragrafu obowiązują 
w okresie trwania Konkursu, oraz w okresie 5 lat po jego zakończeniu. Po upływie tego czasu 
ulega ono przedłużeniu na czas nieokreślony. W zamian za umożliwienie wystąpienia w 
Konkursie, Uczestnik udziela Organizatorowi i Patronom radiowym licencji i zezwoleń 
określonych w § 5 Umowy, w tym prawo do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami 
majątkowymi, prawami pokrewnymi, oraz wyłączne prawo zezwolenia na wykonywanie 
autorskich praw zależnych, prawo wyrażania zgody na wykonywanie zależnego prawa 
autorskiego przez inne podmioty.  

 

 
§ 6 

Postępowanie reklamacyjne 
 
6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą 
składać drogą elektroniczną lub na piśmie.  
6.2. Reklamacje można składać do dnia 14.03.2018r. Reklamacje złożone po terminie 
wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie będą rozpatrywane, z zastrzeżeniem uprawnień 
Zwycięzców do składania reklamacji wynikających z wad fizycznych i prawnych Nagrody 
głównej, które mogą być składane w terminach przewidzianych w obowiązujących przepisach 
prawa. 
6.3. Reklamacje drogą elektroniczną można składać przy użyciu formularza kontaktowego 
znajdującego się pod następującym adresem: http://na.allegro.pl/18urodziny_kontakt.  
Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz jego login, 
dokładny opis i powód reklamacji jak również dopisek: Reklamacja Konkurs „18 samochodów 
na 18-te urodziny Allegro". Pisemna reklamacja powinna być składana na adres: Allegro.pl 
sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań; z dopiskiem Konkurs „18 samochodów na 
18-te urodziny Allegro ". 
6.4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez 
Organizatora.  

http://na.allegro.pl/18urodziny_kontakt


6.5. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.  
6.6. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem wysłanym na adres 
podany w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź 
na reklamację złożoną drogą elektroniczną zostanie przesłana do Użytkownika na adres 
podany przez Użytkownika w reklamacji, w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym. 
6.7. Negatywny wynik postępowania reklamacyjnego nie wyklucza prawa dochodzenia przez 
Uczestnika roszczeń przed sądem. Prawo to przysługuje Uczestnikowi także w przypadku 
nieskorzystania z postępowania reklamacyjnego. 
 

§ 7 
Przetwarzanie danych osobowych 

 
7.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników na podstawie 
ust. 2.7 i 4.7 jest Organizator.  
7.2. Organizator w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu przyznania 
Nagród głównych oraz Nagród dodatkowych przetwarza dane osobowe udostępnione w 
związku z udziałem w Konkursie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze 
zm.). 
7.3. Podanie danych osobowych przez Uczestników, wskazanych w ust. 7.2. powyżej jest 
dobrowolne, lecz warunkuje możliwość wzięcia udziału w Konkursie. 
7.4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych 
osobowych Uczestnik ma prawo w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych 
i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.  
 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

 
8.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Serwisu Allegro, tj.: allegro.pl/urodziny_ 
8.2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie 
materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.  
8.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, 
że zmiany nie mogą wprowadzać zasad mniej korzystnych ani pogarszających warunki 
obecnych Uczestników, ani też wpływać na prawa nabyte w ramach Konkursu. 
8.4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 3 dni od dnia ich ogłoszenia na Stronie 
Konkursowej. 
 
 
Załączniki: 

1) Opis Nagrody głównej; 
2) Wzór formularza Zwycięzcy; 
3) Wzór protokołu odebrania Nagrody głównej; 
4) Wzór protokołu przekazania Nagrody dodatkowej. 

 
 

http://www.giodo.gov.pl/144/id_art/386/j/pl/
http://www.giodo.gov.pl/144/id_art/386/j/pl/


Załącznik nr 1 

 

Toyota C-HR (Rok Produkcji 2017) 

 

 

Model        C-HR (Rok Produkcji 2017)  

Rocznik       2017 

Nadwozie       SUV 	

Silnik        1.8 Hybrid 122 KM E-CVT   

Skrzynia biegów      e-CVT 

\Wersja       DYNAMIC  

	
	
Wyposażenie	
	
Bezpieczeństwo	
ABS,	EBD,	BA	
System	stabilizacji	toru	jazdy	(VSC)	i	kontrola	trakcji	(TRC)	
Układ	wczesnego	reagowania	w	razie	ryzyka	zderzenia	(PCS)	z	systemem	wykrywania	
pieszych	(PD)	Układ	ostrzegania	o	niezamierzonej	zmianie	pasa	ruchu	(LDA)	z	funkcją	
powrotu	na	zadany	tor	jazdy	(SC)	Automatyczne	światła	drogowe	(AHB)	
Aktywny	tempomat	(ACC)	
Układ	rozpoznawania	znaków	drogowych	(RSA)	
System	wspomagający	pokonywanie	podjazdu	(HAC)	
Automatyczny	ogranicznik	prędkości	(ASL)	
7	poduszek	powietrznych:	przednie	i	boczne	kierowcy	i	pasażera,	kolanowa	kierowcy,	
kurtyny	boczne	Wyłącznik	przedniej	poduszki	powietrznej	pasażera	
Sygnalizacja	niezapiętych	pasów	
ISOFIX	na	tylnych	siedzeniach	
Zabezpieczenie	tylnych	drzwi	przed	otwarciem	przez	dzieci	
Czujnik	ciśnienia	powietrza	w	oponach	
Światła	do	jazdy	dziennej	typu	LED	
Pełne	światła	typu	Pure	LED	
Tylne	światła	typu	Pure	LED	
Automatyczna	regulacja	świateł	głównych	
Sekwencyjne	światła	kierunkowskazu	



Lampy	przeciwmgielne	typu	Pure	LED	
Czujnik	zmierzchu	
Czujnik	deszczu	(automatyczne	wycieraczki)	
Elektrochromatyczne	lusterko	wewnętrzne	
System	ostrzegania	o	ruchu	poprzecznym	z	tyłu	pojazdu	(RCTA)	
System	monitorowania	martwego	pola	w	lusterkach	(BSM)	
	
Wnętrze	
Ciemna	podsufitka	
Chromowane	klamki	wewnętrzne	
System	oświetlenia	wnętrza	Premium	
Skórzana	gałka	dźwigni	zmiany	biegów	
Kierownica	obszyta	skórą	Nappa	
Elementy	stylizacyjne	konsoli	centralnej	i	drzwi	w	kolorze	Piano	Black	Linia	dekoracyjna	deski	
rozdzielczej	i	drzwi	w	kolorze	Electric	Blue	
Elementy	stylizacyjne	w	kolorze	Vision	Violet	
		
Fotele	
Aktywne	zagłówki	
Rozkładane	oparcie	tylnej	kanapy	w	proporcji	60:40	Regulacja	wysokości	fotela	kierowcy	
Sportowe	fotele	
Tapicerka	materiałowa	w	kolorze	czarnym	i	granatowym	Podgrzewane	fotele	przednie	
Fotel	kierowcy	z	elektryczną	regulacją	odcinka	lędźwiowego	Kieszenie	w	oparciach	przednich	
foteli	
Podłokietnik	w	kolorze	Vision	Violet	
	
Wygląd	zewnętrzny	
Lakierowane	klamki	i	lusterka	zewnętrzne	Kierunkowskazy	w	lusterkach	
Antena	dachowa	Shark-Fin	
Tylny	sportowy	spojler	dachowy	Chromowana	listwa	okienna	Przyciemniane	tylne	szyby	
Elementy	stylizacyjne	w	kolorze	Piano	Black	Dach	w	kolorze	Black	Star	
	
Komfort	
Elektrycznie	regulowane	szyby	przednie	i	tylne	
Elektrycznie	regulowane	i	podgrzewane	lusterka	zewnętrzne	
Wspomaganie	kierownicy	
Regulacja	kierownicy	w	pionie	i	poziomie	
Kierownica	wielofunkcyjna	
System	opóźnionego	wyłącznia	świateł	po	zgaszeniu	silnika	"Follow	me	home"	Lusterka	w	
osłonach	przeciwsłonecznych	
Oświetlenie	w	osłonach	przeciwsłonecznych	
Komputer	pokładowy	
Wyświetlacz	kolorowy	TFT	4,2''	między	zegarami	
Centralny	zamek	sterowany	pilotem	
Klimatyzacja	automatyczna	dwustrefowa	
Kamera	cofania	



Uruchamianie	samochodu	przyciskiem	
System	"Inteligentny	kluczyk"	
	Podgrzewanie	kierownicy	
Automatycznie	składane	lusterka	
System	automatycznego	parkowania	(SIPA)	
	
Koła	
Zestaw	naprawczy	
Koła	225/50	R18,	felgi	aluminiowe	
	
Audio	
Złącze	Aux-In	do	podłączenia	urządzeń	zewnętrznych,	port	USB	i	system	Bluetooth	System	
multimedialny	Toyota	Touch	2,	dotykowy	ekran	8'',	6	głośników	
Dodatkowa	ochrona	
	
Wyposażenie	dodatkowe	
	
Biała	perła	
	
Pakiet	Tech	
- System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA), system 
monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM), automatycznie składane lusterka, 
system "Inteligentny kluczyk", uruchamianie samochodu przyciskiem, podgrzewanie 
kierownicy, system automatycznego parkowania SIPA  

Pakiet	LED	
-	Pełne	światła	typu	Pure	LED,	tylne	światła	typu	Pure	LED,	lampy	przeciwmgielne	typu	Pure	
LED,	automatyczna	regulacja	świateł	głównych,	sekwencyjne	światła	kierunkowskazu	
		
	



Załącznik nr 2 

FORMULARZ ZWYCIĘZCY 

w Konkursie „18 samochodów na 18-te urodziny Allegro” organizowanym przez  

Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań 

 

DANE IDENTYFIKACYJNE 

  

 PESEL 

 

Nazwisko 

     

  

 Pierwsze imię  Numer i seria dowodu 

osobistego lub paszportu 

     

ADRES ZAMIESZKANIA 

   Kraj  Województwo Powiat 

     

  Gmina  Ulica Nr domu Nr lokalu 

       

  

Miejscowość Kod 

pocztowy 

 Poczta 

      

 

 „Oświadczam, że przyjmuję Nagrodę główną w postaci samochodu osobowego marki Toyota, 

zgodnie z regulaminem Konkursu „18 samochodów na 18-te urodziny Allegro" oraz że pokryję 

wszelkie koszty związane z wydaniem Nagrody głównej tj. koszt rejestracji pojazdu, 

obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu (OC) czy innych opłat i podatków związanych z 

rejestracją pojazdu oraz koszt przyjazdu po odbiór Nagrody głównej.” 

 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”. 

  „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem ani przedstawicielem: Allegro.pl sp. z o.o. ani 
innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu 
ani członkiem ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa. 
 

 

______________________ 

Miejsce na podpis 



 

Załącznik nr 3 
 

PROTOKÓŁ ODEBRANIA NAGRODY GŁÓWNEJ 
 

Niniejszym kwituję odbiór Nagrody głównej w konkursie organizowanym przez Allegro.pl sp. 
z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań (dalej „Spółka”) za 
wygraną w konkursie „18 samochodów na 18-te urodziny Allegro". 
 
Oświadczam, że przyjmuję nagrodę w postaci: 
  

1. samochodu osobowego marki Toyota CR model C_HR_HSD 5DR 1,8VVT-
I+H E-CVT DYNAMIC o wartości 107 521 zł brutto; 

2. pieniężnej – w wysokości 11 946 zł (otrzymanej wyłącznie w celu całkowitego 
potrącenia przez Spółkę na poczet zryczałtowanego podatku od nagród). 

  
Oświadczam, że legitymuję się poniższymi danymi osobowymi i wyrażam zgodę na ich 
przetwarzanie w celu związanym z konkursem i przekazaniem nagrody. 
 

DANE IDENTYFIKACYJNE 

  
 PESEL 
 

Nazwisko 

     

  
 Pierwsze imię  Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 

 

     

ADRES ZAMIESZKANIA 

  Kraj Województwo  Powiat 

     

  
Gmina Ulica Nr domu  Nr lokalu 

       

   Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

      
 

 
Oświadczam, iż właściwy Urząd Skarbowy ze względu na moje miejsce zamieszkania jest: 

 

___________________________________________________________________________ 

 
W związku z tym, iż Spółka jest płatnikiem podatku PIT z tytułu otrzymania ww. nagrody, 
niniejszym zobowiązuję Spółkę do potrącenia nagrody określonej w punkcie (2) na poczet 
rozliczenia podatku PIT. 

 

 

 
……………….….….., dnia ………………roku 

 
(Miejscowość) 

          

            

        

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

        

          (podpis odbierającego nagrodę) 



 

Załącznik 4 
 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA NAGRODY DODATKOWEJ 
 

Niniejszym potwierdzam, że przyjmuję Nagrodę dodatkową przyznaną mi w konkursie 
organizowanym przez Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 
182, 60-166 Poznań (dalej „Spółka”) „18 samochodów na 18-te urodziny Allegro" 
 
w postaci: 
  

1. karty podarunkowej Allegro o wartości 100 zł; 
2. pieniężnej – w wysokości 11 zł (otrzymanej wyłącznie w celu całkowitego 

potrącenia przez Spółkę na poczet zryczałtowanego podatku od nagród). 
  

 
Oświadczam, że legitymuję się poniższymi danymi osobowymi i wyrażam zgodę na ich 
przetwarzanie w celu związanym z konkursem i przekazaniem nagrody. 
 

DANE IDENTYFIKACYJNE 

  
PESEL 
 

Nazwisko 

     

  
Pierwsze imię Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 

 

     

ADRES ZAMIESZKANIA 

   Kraj Województwo  Powiat 

     

  
Gmina Ulica  Nr domu  Nr lokalu 

       

  Miejscowość Kod pocztowy  Poczta 

      
 

 
Oświadczam, iż właściwy Urząd Skarbowy ze względu na moje miejsce zamieszkania jest: 

 

___________________________________________________________________________ 

 
W związku z tym, iż Spółka jest płatnikiem podatku PIT z tytułu otrzymania ww. nagrody, 
niniejszym zobowiązuję Spółkę do potrącenia nagrody określonej w punkcie (2) na poczet 
rozliczenia podatku PIT. 

 

 

 
……………….….….., dnia ………………roku 

 
(Miejscowość) 

          

            

        

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

        

          (podpis odbierającego nagrodę) 



 

 


