Regulamin Konkursu „Dzień Dziecka z 4F – Ja i mój Superbohater"
§ 1 INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy Konkurs prowadzony jest pod nazwą: „Dzień Dziecka z 4F – Ja i mój
Superbohater" (dalej: „Konkurs").
2. Organizatorem Konkursu jest OTCF Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieliczce,
ul. A. Grottgera 30, 32-020 Wieliczka, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000555276
prowadzonego przez Wydział XII Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, wysokość kapitału zakładowego 7.384.500,00 PLN (wpłacony
w całości), NIP: 9451978451, która jest jednocześnie fundatorem nagród w Konkursie
(dalej: „Organizator").
3. Celem Konkursu jest promocja produktów marki 4F Junior.
4. Konkurs przeprowadzony jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie
(dalej: „Regulamin”).
5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz. 1540 ze zmianami).
6. Uczestnik przystępując do konkursu, powinien zapoznać się z treścią niniejszego
Regulaminu.
7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie i
potwierdza, iż spełnia warunki opisane w niniejszym Regulaminie, które uprawniają go
do udziału w Konkursie.
§ 2 CZAS TRWANIA KONKURSU
Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 21.05.2019 roku do dnia 09.06.2019 roku do
godziny 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).
§ 3 PODSTAWY PROWADZENIA KONKURSU
Organizator udostępnia Regulamin na oficjalnej stronie Konkursu pod adresem
https://4fsuperbohater.pl (dalej: „Strona Internetowa”).
§ 4 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która
co najmniej w dniu przystąpienia do Konkursu spełnia łącznie następujące warunki:
a. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c. jest przedstawicielem ustawowym małoletniego wskazanego w § 5 ust. 1 li b)
Regulaminu (dalej: „Małoletni”);
d. przysługują jej autorskie prawa majątkowe oraz osobiste do Materiału
Konkursowego i jest uprawniona do korzystania i rozporządzania Materiałem
Konkursowym bez żadnych ograniczeń na zasadach określonych w
Regulaminie, w szczególności Materiał Konkursowy nie jest obciążony prawami
osób trzecich;
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e. posiada zgodę osoby trzeciej, o której mowa w § 5 ust. 1 li b) Regulaminu na
wykorzystanie jej wizerunku na polach eksploatacji, o których mowa w § 5 ust.
4 Regulaminu,
f. zapoznała się i zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu;
g. spełniła warunki przewidziane w treści Regulaminu.
dalej: „Uczestnik”.
Uczestnik nie będzie wykonywał w trakcie licencji, o której mowa w § 5 ust. 4
Regulaminu względem Organizatora swoich autorskich praw osobistych do Materiału
Konkursowego.
Jednocześnie Uczestnik udziela Organizatorowi na czas obowiązywania Konkursu
nieodpłatnego prawa do wykorzystywania wizerunku/wizerunków zawartych w
Materiale Konkursowym na polach eksploatacji opisanych w punkcie § 5 ust. 4
Regulaminu.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, a także
najbliżsi członkowie ich rodzin tj. ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i
osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście tj. niedopuszczalne jest wykonanie
Zgłoszenia Konkursowego na rzecz osób trzecich.
§ 5 ZASADY KONKURSU

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, zgłoszenie udziału w Konkursie przez Uczestnika
przedstawia się następująco (dalej: „Zgłoszenie Konkursowe”):
a. Zarejestrowanie się i akceptacja Regulaminu za pośrednictwem formularza
dostępnego na Stronie Internetowej (dalej: „Formularz”),
oraz
b. udostępnienie w wyznaczonym do tego miejscu w Formularzu, maksymalnie
dwóch zdjęć zawierających wizerunek Małoletniego ubranego w
produkt/produkty marki 4F lub 4F Junior lub z produktem/produktami marki 4F
lub 4F Junior (przy czym logo 4F/4F Junior powinno być łatwo widoczne,
niezasłonięte logotypami innych marek), które stanowi wizualną odpowiedź na
pytanie: „Pokaż, jak uprawiasz sport z kimś naprawdę super i z 4F” (zwane dalej:
„Materiał Konkursowy”). Materiał Konkursowy może zawierać wizerunek
Małoletniego wraz z wizerunkiem Uczestnika lub wizerunkiem osoby trzeciej z
zastrzeżeniem, iż osoba trzecia uwidoczniona na zdjęciu jest pełnoletnia
(posiada pełną zdolność do czynności prawnych). Laureaci Nagród zostaną
wyłonieni wyłącznie spośród Uczestników, którzy zgłosili Materiał Konkursowy,
oraz
c. Podanie swoich danych tj. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail)
wraz z telefonem, za pośrednictwem, którego Organizator będzie kontaktował
się z Uczestnikiem oraz oświadczenie, iż Uczestnik jest przedstawicielem
ustawowym Małoletniego wskazanego w Materiale Konkursowym.
2. W przypadku gdy Materiał Konkursowy będzie zawierał wizerunek osoby trzeciej,
Uczestnik przed udostępnieniem Materiału Konkursowego jest zobowiązany do
zaznaczenia odpowiedniego pola na Formularzu, potwierdzającego posiadaną przez
niego zgodę na wykorzystanie wizerunku udostępnionego w Materie Konkursowym na
polach eksploatacji wymienionych w ust. 4 poniżej.
2

3. Jeżeli Uczestnik nie posiada zgody, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. e) Regulaminu lub
nie zaznaczył pola na Formularzu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Uczestnik zostanie
usunięty z uczestnictwa w Konkursie oraz z grona Laureatów.
4. Uczestnik przystępując do Konkursu udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej,
nieograniczonej terytorialnie i czasowo do Materiału Konkursowego na następujących
polach eksploatacji:
a. wprowadzania do pamięci komputera;
b. utrwalanie i zwielokrotnianie – wytworzenie dowolną metodą egzemplarzy, w tym
w szczególności techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową.
5. Uczestnicy mogą także wyrazić zgody marketingowe, zgodnie z treścią dostępną w
Formularzu na Stronie Internetowej. Ewentualne wyrażenie dodatkowych zgód przez
Uczestnika jest całkowicie dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału
w Konkursie.
6. Każdy Uczestnik może dokonać Zgłoszenia Konkursowego tylko jeden raz w zakresie
tego samego Małoletniego w Czasie Trwania Konkursu.
7. Zgłoszenie Konkursowe nie może naruszać zasad dobrych obyczajów, zawierać treści
obelżywych lub powszechnie uznanych za obraźliwe, naruszających prawa
Małoletniego i osób trzecich lub niezgodnych z prawem polskim, a także w sposób
oczywisty godzących w uczucia religijne.
8. Organizator zastrzega, że w przypadku w którym Zgłoszenie Konkursowe zawiera treści
oczywiście naruszające zasady dobrych obyczajów, obelżywe lub powszechnie uznane
za obraźliwe, naruszające prawa Małoletniego i osób trzecich lub niezgodne z prawem
polskim, a także w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne Uczestnik zostanie
usunięty z uczestnictwa w Konkursie.
9. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiadomości o działaniu Uczestnika
niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (działanie niedozwolone),
Organizator może powiadomić Uczestnika o jego nieuprawnionych działaniach z
żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
§ 6 WYBÓR LAUREATÓW KONKURSU
1. Laureaci Konkursu (dalej: „Laureaci") zostaną wyłonieni spośród Uczestników, którzy
dokonają Zgłoszenia Konkursowego.
2. Laureaci zostaną wyłonieni po zakończeniu Konkursu w dniu 11.06.2019 roku
najpóźniej do godz. 12:00, przez 3-osobową komisję Konkursową powołaną przez
Organizatora.
3. Zgłoszenia Konkursowe będą oceniane pod wglądem kryterium kreatywności i
oryginalności Materiału Konkursowego oraz kryteriów wskazanych w § 5 Regulaminu.
4. Organizator w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu skontaktuje się
z Laureatami za pomocą wiadomości email na adres podany w Formularzu. W
przesłanej wiadomości Organizator poinformuje Uczestnika, że jest Laureatem
Konkursu oraz wskaże rodzaj wygranej Nagrody. W przypadku Nagrody Głównej
Organizator poprosi o potwierdzenie, że Laureat chce skorzystać z Nagrody Głównej.
W przypadku Nagrody Głównej Laureaci Konkursu są zobowiązani w terminie do dnia
13.06.2019 roku do przesłania w/w potwierdzenia pod następujący adres email:
4Fjunior_konkurs@otcf.pl. W przypadku Nagrody Dodatkowej Organizator wskaże w
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powyższej wiadomości skierowanej do Laureata jakie dane Laureaci będą zobowiązani
podać, aby odebrać Nagrodę Dodatkową.
Uchybienie terminowi, o którym mowa w ust. 4 powyżej przez Laureata powoduje, iż
Nagroda Główna przepada. W takim przypadku Nagrodę Główną otrzymuje inny
Uczestnik, który zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową. Uczestnik ten będzie
Laureatem Konkursu. W takim przypadku mają odpowiednie zastosowanie
postanowienia dotyczące wyboru Laureatów Konkursu.
W przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 4 powyżej Organizator
skontaktuje się z Laureatami, którzy wygrali Nagrodę Główną za pomocą wiadomości
email na adres podany w Formularzu. Organizator wskaże w przedmiotowej
wiadomości, jakie dane Laureaci są zobowiązani podać, aby odebrać Nagrodę Główną.
W przypadku Laureatów Nagrody Głównej będą to następujące dane tj. imię i
nazwisko, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji Laureata oraz
Małoletniego (jeżeli inny niż adres zamieszkania), PESEL Laureata (w przypadku
Nagrody Głównej) oraz Małoletniego, adres email na który doręczona zostanie
Nagroda Główna oraz numer telefonu Laureata. W przypadku Laureatów Nagrody
Dodatkowej będą to następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres
do korespondencji, na który ma zostać wysłana Nagroda Dodatkowa.
Laureaci są zobowiązani w terminie do dnia 16.06.2019 roku wysłać Organizatorowi
dane, o których mowa w ust. 7 powyżej wraz ze skanem oświadczenia, którego wzór
stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Brak przesłania tych danych lub danych
niepełnych bądź brak przesłania oświadczenia, o którym mowa powyżej stanowi
podstawę do wykluczenia Laureata z Konkursu. W takim przypadku odpowiednio
Nagrodę Główną lub Nagrodę Dodatkową otrzymuje Uczestnik, który zostanie
wyłoniony przez Komisję Konkursową zgodnie z Regulaminem. Uczestnik ten będzie
Laureatem Konkursu. W takim przypadku mają odpowiednie zastosowanie
postanowienia dotyczące wyboru Laureatów Konkursu.
Organizator po otrzymaniu ww. danych oraz oświadczenia, którego wzór stanowi
Załącznik nr 1 do Regulaminu skontaktuje się z Laureatem w celu omówienia
szczegółów odbioru Nagrody.
§ 7 NAGRODY

1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody dla 66 (słownie: sześćdziesiąt sześć)
Laureatów:
a. 6 (słownie: sześć) nagród głównych dla 6 Laureatów – nagrodą główną jest
spotkanie z Maciejem Kotem w Zakopanem dla Laureata wraz Małoletnim
biorącym udział w Konkursie (dalej: „Nagroda Główna”) – jedna Nagroda Główna
przysługuje jednemu Laureatowi;
b. 60 (słownie: sześćdziesiąt) nagród dodatkowych (dalej: „Nagrody Dodatkowe”) dla
60 Laureatów w postaci:
i.
bonu o wartości 500 zł (słownie pięćset złotych) brutto każdy dla 2
Laureatów (jeden bon dla jednego Laureata), którzy zajęli drugie miejsce w
Konkursie. Zasady korzystania z bonów oraz data ważności są widoczne na
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bonie. Bon podarunkowy, upoważnia do jednorazowego zakupu towarów
o wartości 500 zł brutto w sklepach firmowych 4F, Outhorn oraz 4Faces z
wyłączeniem Outletów, stoisk partnerskich i sezonowych oraz sklepów
internetowych 4F i Outhorn. Adresy sklepów dostępne są na stronach:
www.4F.com.pl, www.outhorn.com, www.4Faces.com.pl. Bon ważny do
31.08.2019;
ii.
bonu o wartości 300 zł (słownie trzysta złotych) brutto każdy dla 8
Laureatów (jeden bon dla jednego Laureata), którzy zajęli trzecie miejsce w
Konkursie. Zasady korzystania z bonów oraz data ważności są widoczne na
bonie. Bon podarunkowy, upoważnia do jednorazowego zakupu towarów
o wartości 300 zł brutto w sklepach firmowych 4F, Outhorn oraz 4Faces z
wyłączeniem Outletów, stoisk partnerskich i sezonowych oraz sklepów
internetowych 4F i Outhorn. Adresy sklepów dostępne są na stronach:
www.4F.com.pl, www.outhorn.com, www.4Faces.com.pl. Bon ważny do
31.08.2019;
iii.
Komisja wybierze 50 Laureatów, którym zostaną przyznane nagrody
pocieszenia w postaci akcesoriów marki 4F lub 4F Junior (10 plecaków o
wartości 70 zł każdy, 20 worków sportowych o wartości 40 zł każdy, 20
czapek sportowych o wartości 35 zł każdy) dla 50 Laureatów. Laureatowi
wybranemu przez Komisję przysługuje jedno z w/w akcesoriów, które
zostanie wybrane przez Komisję.
dalej łącznie zwane: „Nagrodami” osobno zaś „Nagrodą”
2. Nagroda Główna składa się z:
a. Pobytu na 2 noce w Zakopanem w Hotelu Rezydencja Sienkiewiczówka 3*, Hr.
Władysława Zamoyskiego 28, 34-500 Zakopane ze śniadaniem i obiadokolacją
dla dwóch osób w terminie 30.06 - 02.07.2019 roku,
b. spotkanie z Maciejem Kotem w dniu 1.07.2019 roku od godziny 13:00 do
godziny 18:00 w Zakopanem w COS Zakopane, ul. Bronisława Czecha 1, 34-500
Zakopane dla Laureata wraz Małoletnim biorącym udział w Konkursie,
c. Ubezpieczenia: Polisa NNW - ubezpieczyciel Sopockie Towarzystwo
Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.
wszystko o łącznej wartości: 806,00 złotych netto każda Nagroda Główna
(słownie: osiemset sześć złotych).
3. Nagroda Główna nie obejmuje kosztów dojazdu do Hotelu Rezydencja
Sienkiewiczówka 3*, Hr. Władysława Zamoyskiego 28, 34-500 Zakopane oraz powrotu
z Hotelu Rezydencja Sienkiewiczówka 3*, Hr. Władysława Zamoyskiego 28, 34-500
Zakopane, ani dojazdów na trasie z w/w Hotelu do COS Zakopane oraz powrotu z COS
Zakopane do w/w Hotelu w związku ze spotkaniem, o którym mowa w ust. 2 pkt b)
powyżej.
4. Do wartości Nagród zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna odpowiadająca
wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagród. Laureat
Konkursu wyraża zgodę, aby nagroda pieniężna została zaliczona przez Organizatora
na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej i odprowadzona na
konto właściwego Urzędu Skarbowego.
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5. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zmiany Nagrody na ekwiwalent
pieniężny, ani do zastrzegania szczególnych właściwości Nagrody.

§8 POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
UCZESTNIKÓW, MAŁOLETNICH I LAUREATÓW KONKURSU
1. Administrator Danych Osobowych Zgodnie z art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) - zwanym dalej: „RODO” - Administratorem danych Uczestników,
Małoletnich i Laureatów Konkursu pod nazwą „Dzień Dziecka z 4F – Ja i mój
Superbohater", czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania
danych jest Organizator tj. OTCF S.A. z siedzibą w Wieliczce, ul. Grottgera 30, 32-020
Wieliczka.
2. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można
skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją
praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres
iod@otcf.pl lub pocztą tradycyjną na adres OTCF S.A. z siedzibą w Wieliczce, ul.
Grottgera 30, 32-020 Wieliczka z dopiskiem IOD.
3. W przypadku Uczestników, Małoletnich oraz Laureatów Konkursu dane osobowe będą
przetwarzane w celu:
a. przeprowadzenia i realizacji Konkursu w tym wyłonienia Laureatów oraz
umożliwienia im przekazania Nagrody, co stanowi prawnie uzasadniony interes
Organizatora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
b. umożliwienia Laureatom skorzystania z Nagrody oraz pobytu w hotelu oraz
lokalizacjach wskazanych przez Organizatora - co stanowi prawnie uzasadniony
interes Organizatora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
c. realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych
- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
d. bieżącej korespondencji w związku z prowadzonym Konkursem oraz doręczeniem
Nagrody, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora - art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO;
e. rozpatrywania ewentualnych reklamacji w trybie określonym w § 10 Regulaminu,
co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
f. przechowywania danych w celach archiwizacyjnych - co stanowi prawnie
uzasadniony interes Organizatora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
g. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną pod warunkiem udzielenia
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Podanie danych osobowych:
a. w celu doręczenia Nagrody Laureatom Konkursu oraz rozliczenia jej wartości
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie obowiązkami prawa podatkowego (tj.
imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania) jest obowiązkowe i wynika z
przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
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fizycznych. Niepodanie tych danych uniemożliwi Organizatorowi przekazanie i
właściwe rozliczenie Nagrody,
b. w zakresie pozostałych celów przetwarzania - jest dobrowolne, jednakże
niezbędne do ich realizacji.
Uprawnienia Uczestników i Laureatów Konkursu, a także w określonych przypadkach
Małoletnich w zakresie przetwarzanych danych:
a. Organizator zapewnia każdej osobie prawo skorzystania ze wszystkich
przysługujących jej uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania
ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa
wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach
przewidzianych w przepisach RODO.
b. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji
prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej), każdej osobie
przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn
związanych z jej szczególną sytuacją.
c. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody
przez konkretną osobę, tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO przysługuje jej
prawo cofnięcia zgody w każdym czasie bez podania przyczyny, co jednak nie będzie
miało wpływu na zgodność przetwarzania tych danych z przepisami prawa
realizowanego przed cofnięciem zgody.
d. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora,
przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych
osobowych do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Dane osobowe Uczestników, Małoletnich i Laureatów mogą być przekazywane do
następujących podmiotów:
a. firm współpracujących z Organizatorem w zakresie obsługi Konkursu,
b. podmiotów wspierających Organizatora w zakresie obsługi technicznej i
informatycznej (w tym dostarczenia, wdrażania oraz serwisu oprogramowania i
serwisu sprzętu informatycznego, hostingu etc.),
c. zapewniających obsługę prawną na rzecz Organizatora.
Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych Uczestników, Małoletnich oraz
Laureatów poza teren Unii Europejskiej. Powyższe nie wyłącza możliwości
przekazywania danych osobowych Uczestników, Małoletnich i Laureatów rozumianych
jako użytkowników Facebooka, na zasadach określonych w akceptowanych przez nich
regulaminach Facebooka. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są pod
adresem https://www.facebook.com/about/privacy
Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora przez okres
przeprowadzenia i realizacji Konkursu i do czasu prawidłowego rozliczenia, a ponadto:
a. do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z przeprowadzonego
Konkursu,
b. przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w
szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych,
c. w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i
udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania przez okres nie dłuższy niż 3 lata,
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d. do czasu cofnięcia wyrażonej zgody, jeżeli przetwarzanie danych osobowych
odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub do czasu stwierdzenia
dezaktualizacji danych.
9. Organizator nie będzie prowadził operacji przetwarzania danych Uczestników,
Małoletnich oraz Laureatów Konkursu w sposób zautomatyzowany, które
jednocześnie będą prowadziły do podejmowania wobec nich decyzji wywołujących
skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na ich sytuację.
§ 9 TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Skargi i reklamacje związane z funkcjonowaniem Konkursu, a także związane z
realizacją korzyści z niego wynikających, mogą zostać złożone za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres 4Fjunior_konkurs@otcf.pl w terminie 14 dni od dnia
zakończenia Konkursu.
2. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres
korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
3. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia
Organizatorowi.
4. O sposobie rozpatrzenia skargi lub reklamacji, Uczestnik zostanie powiadomiony za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie listem poleconym wysłanym na
adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w skardze lub reklamacji.

Załącznik nr 1

Oświadczenie Laureata
Ja niżej podpisany/a, _____________________________________,
adres zamieszkania, _____________________________, adres do korespondencji (jeśli inny niż adres
zamieszkania), _____________________________, nr PESEL _____________________________,
adres e-mail_____________________________,
nr telefonu_____________________________(„Laureat”), oświadczam, że:

jestem opiekunem prawnym_____________________________(imię, nazwisko, nr PESEL dziecka),

Treść polityki informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych dostępna jest pod adresem https://4fsuperbohater.pl

………………………………
(imię i nazwisko Laureata)
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