
 
 

REGULAMIN KONKURSU „3W: WODA, WODÓR, WĘGIEL” 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem konkursu „3W: woda, wodór, węgiel” (dalej: „Konkurs”) jest INFOR PL S.A. z 

siedzibą w Warszawie, przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa, a od 1.10.2022 r. przy ul. 
Burakowskiej 14, 01-066 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000225279, NIP: 1180093066, kapitał zakładowy: 4.700.000,00 zł, w całości 
opłacony, wydawca „Dziennika Gazety Prawnej” oraz serwisów: infor.pl. gazetaprawna.pl, 
inforfk.pl, forsal.pl, dziennik.pl. (dalej: „Organizator”). Współorganizatorem Konkursu i 
fundatorem nagród w Konkursie jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. 
Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, działający na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003r. o Banku 
Gospodarstwa Krajowego oraz statutu nadanego rozporządzeniem Ministra Rozwoju dnia 16 
września 2016r. w sprawie statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego, posiadający NIP: 525-00-
12-372 oraz REGON: 000017319 (dalej: „Współorganizator”). 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej pod adresem 
https://www.gazetaprawna.pl/konferencje/3W  (dalej „Strona Internetowa”). 

3. Konkurs trwa od 14 września 2022 r. godz. 00:00 do 14 października 2022 r. do godz. 23.59. 

4. W sprawach związanych z Konkursem, w tym w przypadku problemów technicznych, Uczestnik 
może się kontaktować z Biurem Konkursu pod adresem e-mail: 3w@infor.pl. 

 

§ 2. Warunki uczestnictwa 

1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie absolwenci szkół wyższych, którzy obronili pracę 
licencjacką, magisterską lub inżynierską, napisaną w języku polskim, w okresie od 1 października 
2021 r. do 14 października 2022 r. (dalej: „Uczestnicy”). Prace mogą dotyczyć dowolnej dziedziny 
nauki, ale muszą uwzględniać cel Konkursu.  

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Współorganizatora, a także 
najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby 
pozostające z nimi w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym 
pożyciu. 

3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki: 

a. zaakceptować Regulamin; 

b. wykonać zadanie konkursowe zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu; 

4. Laureat wyraża zgodę na nieograniczone czasowo wykorzystywanie i rozpowszechnianie jego 
wizerunku oraz głosu w połączeniu z innymi danymi jak imię i nazwisko, stanowisko, w 
związku z realizacją Konkursu tj. do celów Organizatora (obejmujących Internet, w tym sieci 
społecznościowe). W przypadku cofnięcia takiej zgody, Laureat traci prawo do dalszego 



uczestnictwa w Konkursie oraz jest zobowiązany zwrócić Organizatorowi wszelkie nagrody, 
które zdobył w Konkursie.  

5. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac licencjackich, magisterskich i inżynierskich 
dotyczących innowacyjnego wykorzystania wodoru, węgla i wody, oraz prowadzenia gospodarki 
wodnej, w kontekście wyzwań i szans stojących przed Polską. 

6. W ramach oceny formalnej Organizator może wykluczyć Prace Konkursowe zgłoszone przez 
Uczestników będących obywatelami Federacji Rosyjskiej lub Republiki Białorusi. 

 
§ 3. Przebieg Konkursu 

 

1. Zadanie konkursowe polega na wypełnieniu przez Uczestnika zgłoszenia na Stronie Internetowej 
i przesłanie w terminie od 14 września 2022 r. do 14 października 2022 r. pracy licencjackiej, 
magisterskiej lub inżynierskiej w formie pliku PDF (dalej: „Praca Konkursowa”) wraz z opinią 
promotora i recenzenta tej pracy w formie scanu. 

2. Pracę Konkursową można zgłosić wypełniając ankietę zgłoszeniową dostępną na Stronie 
Internetowej. W celu wysłania zgłoszenia konieczne jest uzupełnienie przez Uczestnika: imienia i 
nazwiska, numer PESEL, telefonu kontaktowego, adresu e-mail kontaktowego, tytułu pracy, 
określenia rodzaju pracy (licencjacka, magisterska, inżynierska), daty obrony pracy, nazwy uczelni, 
na której obroniono pracę, danych adresowych uczelni, ukończony wydział lub kierunek studiów, 
opisu pracy i jej wartości w kontekście celu opisanego w Regulaminie (do 5 tys. znaków ze 
spacjami). 

3. Prace Konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uznanych 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 dóbr 
osobistych i praw autorskich).  

4. Uczestnik zobowiązany jest do podawania prawdziwych, aktualnych i własnych danych 
osobowych (tzn. dotyczących samego Uczestnika) w zakresie wskazanym w Regulaminie. 
Podawanie danych w szerszym zakresie (również w Pracy Konkursowej, np. wizerunku) nie jest 
dozwolone. Uczestnik na żadnym etapie Konkursu, a zwłaszcza podczas dostarczania Pracy 
Konkursowej, nie może podawać danych dotyczących innych osób. Niedozwolone jest 
zamieszczanie w Pracach Konkursowych (np. wykonywanych grafikach) informacji naruszających 
prywatność czy dobra osobiste innych osób, a w szczególności wizerunków innych osób. 

5. W ocenie wykonania zadania konkursowego będą stosowane następujące kryteria: 

a) jakość; 
b) dobór słownictwa; 
c) oraz wkład w innowacyjne wykorzystanie wodoru, węgla i wody oraz prowadzenie gospodarki 

wodnej. 

6. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego Zgłoszenie udziału w 
Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

7. Raz zgłoszona Praca Konkursowa traktowana jest przez Organizatora jako ostateczna, po 
przesłaniu lub jej złożeniu, Uczestnikowi nie przysługuje prawo modyfikacji jej treści. 



§ 4. Zwycięzca oraz nagroda 

1. Prace Konkursowe zostaną poddane ocenie komisji konkursowej składającej się z osób 
wskazanych przez Organizatora oraz Współorganizatora do 14 września 2022 r. (dalej: „Komisja”).  

2. Uczestnicy, którzy zgłosili na Konkurs najlepsze – w ocenie Komisji – Prace Konkursowe (dalej: 
„Zwycięzcy”), otrzymają nagrody pieniężne, w każdej z trzech kategorii, za zajęcie:  
a) pierwszego miejsca: 10 000 zł brutto 
b) drugiego miejsca: 5 000 zł brutto 
c) trzeciego miejsca: 2 000 zł brutto dalej: „Nagroda”,  
 

3. Kwota nagród wskazana w ust 2 powyżej obejmuje wszystkie podatki i inne obciążenia 
publicznoprawne wynikające z otrzymania Nagród przez Uczestników. W przypadku, gdyby 
Organizator był płatnikiem tych podatków lub innych obciążeń publicznoprawnych kwota 
wypłacona Uczestnikom zostanie pomniejszona o wysokość tych obciążeń.  
 

4. Organizator poinformuje Zwycięzców o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres podany w zgłoszeniu. Każdy ze Zwycięzców powinien w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni 
roboczych potwierdzić chęć odbioru Nagrody, za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez 
wypełnienie oświadczenia zawartego w wiadomości otrzymanej od Organizatora, zgodnie z 
zasadami określonymi w ust. 5 niniejszego paragrafu. Dane kontaktowe będą pobierane ze 
zgłoszenia.  
 

5. Uroczyste przyznanie nagród, o których mowa w ust. 2 powyżej nastąpi podczas Kongresu 3W, 
który zostanie zorganizowany w dniu 7 grudnia 2022 r. Wyniki Konkursu zostaną również 
opublikowanie na łamach Dziennika Gazety Prawnej i w serwisach  www.gazetaprawna.pl, 
www.forsal.pl oraz www.dziennik.pl Organizatora. 
 

6. Warunkiem uzyskania i wydania Nagrody jest przekazanie w odpowiedzi na wiadomość 
Organizatora scanu prawidłowo wypełnionego i podpisanego oświadczenia, którego wzór 
znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu na adres email Organizatora podany w wiadomości.  
W przypadku niewypełnienia tego obowiązku, Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.  
 

7. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych każdego ze Zwycięzców w 
momencie odbioru Nagrody w celu identyfikacji Zwycięzcy. Weryfikacja następuje w oparciu o 
dane z dokumentu tożsamości. Odmowa okazania dokumentu tożsamości stanowi podstawę do 
odmowy wydania Nagrody. 

8. Organizator przekaże Nagrodę w terminie do 14 dni od Kongresu 3W, podczas którego zostaną 
ogłoszone wyniki Konkursu, pod warunkiem otrzymania potwierdzenia chęci odbioru Nagrody z 
oświadczeniem określonym w ust. 5 powyżej. 

9. Z dniem wydania Nagrody, każdy ze Zwycięzców udziela Organizatorowi i Współorganizatorowi 
licencji niewyłącznej na okres 5 lat (po upływie tego okresu licencja przekształca się w licencję na 
czas nieograniczony, która może zostać wypowiedziana na zasadach określonych w ust 11 poniżej) 
do Pracy Konkursowej na następujących polach eksploatacji: 



a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej – wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy Pracy Konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono – 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej w sposób inny niż określony w pkt b. powyżej 
– publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, 
a także publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

10. Nagrodzone Prace Konkursowe mogą zostać wykorzystane w działalności Organizatora oraz 
Współorganizatora. 

11. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im jakakolwiek inna nagroda. 

12. Zwycięzca zobowiązuje się do niewypowiadania licencji do Pracy Konkursowej. W przypadku 
wypowiedzenia wskazanej licencji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa 
strony zastrzegają dla Zwycięzcy 5 letni okres wypowiedzenia. 

§ 5. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu 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, dalej jako RODO), 
jest Organizator. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować 
się pod adresem: iod@infor.pl 

2. Kontakt z Organizatorem możliwy jest: 

a) za pomocą adresu korespondencyjnego: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, a od 1.10.2022 
r. ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa (z dopiskiem „Dane osobowe”); 

b) za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, na adres e-mail: iod@infor.pl. 

3. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w następujących celach: 

a) w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, czyli na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. b RODO (zaakceptowanego Regulaminu), co obejmuje realizację wzajemnych 
uprawnień i obowiązków dotyczących przeprowadzenia Konkursu wynikających z Regulaminu, 
w tym w tym wyłonienie laureatów Konkursu, wydanie nagród, niezbędne kontakty - do czasu 
zakończenia Konkursu i przekazania nagród laureatom, a tym samym całkowitej realizacji 
swoistej umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem; 

b) realizacji ciążących na Organizatorze obowiązków, wynikających przede wszystkim z przepisów 
prawa podatkowego i rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres przewidziany tymi 
przepisami prawa (jeżeli takie obowiązki publicznoprawne ciążą na Organizatorze), 



c) przechowywania danych w celu zabezpieczenia roszczeń, jak też ustalenia, dochodzenia lub 
obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z organizacją i 
przeprowadzeniem Konkursu – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora w 
postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przez czas 
przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń; 

d) bieżącego kontaktu, udzielania odpowiedzi, wyjaśnień na pytania, żądania, wnioski - dla 
realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora w postaci takiego kontaktu, a więc na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy (przechowywanie 
danych w razie takiego kontaktu będzie mieć miejsce do końca następnego roku 
kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończono kontakt). 

e) na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
fRODO – do czasu zakończenia Konkursu i wydania nagród (po którym to czasie dane zostają 
poddane anonimizacji i nie stanowią dłużej danych osobowych);  

f) przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia laureatów Konkursu, wydania nagród na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
– do czasu zakończenia Konkursu lub wniesienia skutecznego sprzeciwu;  

g) publikacji wizerunku laureatów w mediach Organizatora, w tym na stronach www i portalach 
społecznościowych, jeśli wyrażą na zezwolenie w związku z art. 81 ustawy Prawo autorskie oraz 
w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na 
udokumentowaniu Gali i przedstawienia jej wyników publice – przez czas trwania Konkursu, a 
także po jego zakończeniu do momentu wniesienia sprzeciwu bądź przedawnienia terminów 
dochodzenia roszczeń.   

4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Odmowa podania 
danych osobowych, w tym odmowa zezwolenia na wizerunek, może skutkować niemożliwością 
wzięcia udziału w Konkursie. 

5. Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz 
Organizatora (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT, firmom kurierskim i 
pocztowym, kancelariom prawnym) oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na 
podstawie przepisów prawa (np. policja).  

6. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, a potem przez okres 
niezbędny do zabezpieczenia roszczeń i wykonania obowiązków określonych w przepisach prawa. 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wycofania zgody bez wpływu na 
przetwarzanie, które miało miejsce podczas wyrażenia zgody.  

8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. 

9. Organizator udostępni Współorganizatorowi dane osobowe Uczestników Konkursu. 



10.  Współorganizator informuje, że jako odrębny administrator, będzie przetwarzał dane osobowe w 
celu:  

a) wyłonienia Zwycięzców Konkursu, na podstawie realizacji prawnie uzasadnionych interesów 
Współorganizatora, polegających na współorganizacji Konkursu poprzez zasiadanie w Komisji 
Konkursu; 

b) wydania Zwycięzcom Konkursu nagród oraz ich rozliczenia na podstawie realizacji obowiązku 
prawnego ciążącego na Współorganizatorze, jako przyrzekającym nagrodę;  

c) publikacji na oficjalnych profilach BGK w portalach społecznościowych oraz stronie 
internetowej Współorganizatora informacji dotyczących Konkursu oraz jego Zwycięzców w celu 
realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, polegających na promowaniu 
działalności BGK oraz inicjatywy 3W; 

d) dochodzenia roszczeń związanych z Konkursem i obrony przed nimi jako realizacji prawnie 
uzasadnionych interesów Współorganizatora. 

11. Dane osobowe będą przetwarzane przez Współorganizatora okres niezbędny do zrealizowania 
oraz rozliczenia Konkursu, a także przez czas ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń 
związanych z Konkursem. 

12. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 
13. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie 
przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie 
uzasadnionym interesie administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

14. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Współorganizatora 
można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych BGK, pod adresem: iod@bgk.pl . 

  
§ 6. Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać listem poleconym na adres 
siedziby Organizatora podany w § 1 ust. 1 Regulaminu, w terminie 7 (słownie siedmiu) dni od dnia 
zakończeniu Konkursu. 

2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej doręczenia pod adresem Organizatora. 

3. Organizator w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną 
reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem 
nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu. 

5. Reklamację należy złożyć w formie papierowej do siedziby Organizatora. Powinno ona obejmować 
co najmniej oznaczenie Uczestnika i Organizatora, wskazanie naruszenia procedury konkursowej 
lub innych naruszeń formalnych wraz z uzasadnieniem, podpis Uczestnika. 

6. Reklamację pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli została złożona: 

a) po terminie. 



b) bez wskazania elementów, o których mowa w ust. 5 powyżej. 

7. O pozostawieniu reklamacji bez rozpatrzenia Uczestnicy są informowani pocztą elektroniczną. 

 

§ 7. Postanowienia dodatkowe 

 
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie https://www.gazetaprawna.pl/konferencje/3W,    

a także do wglądu w siedzibie Organizatora.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w czasie trwania Konkursu. 
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Organizatora. 
4. Komunikacja w ramach Konkursu prowadzona jest w języku polskim. 

5. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych                               
i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników           
i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE LAUREATA 

Ja, [imię i nazwisko]......................................................................................, [adres 
zamieszkania]......................................................................................, [PESEL]........................................, 
oświadczam, że zgłoszenie do udziału w konkursie „3W: woda, wodór, węgiel”  zostało przeze mnie 
wysłane w imieniu własnym i zawierało moją twórczość. 

Potwierdzam, że jestem świadom/a, że Konkurs miał na celu wyłonienie najlepszych prac licencjackich, 
magisterskich i inżynierskich dotyczących innowacyjnego wykorzystania wodoru, węgla i wody oraz 
prowadzenia gospodarki wodnej, w kontekście wyzwań i szans stojących przed Polską oraz ich 
wykorzystanie przez INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie i  Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą 
w Warszawie dla celów związanych z prowadzoną przez nie działalnością, w tym wykorzystania ich, w 
takiej samej lub zmienionej wersji, w działalności INFOR PL S.A. i Banku Gospodarstwa Krajowego a 
wysłanie pracy konkursowej stanowiło wyrażenie zgody na powyższe. Niezależnie w ramach powyższej 
zgody udzielam INFOR PL S.A. oraz Bankowi Gospodarstwa Krajowego licencji niewyłącznej do mojej 
pracy, jako utworu, w zakresie jego utrwalania, zwielokrotniania, publicznego udostępniania, oraz 
wszelkich innych działań mających na celu wykorzystanie utworu (lub jego zmienionej wersji) przez 
INFOR PL S.A oraz Bank Gospodarstwa Krajowego dla celów opisanych powyżej. 

Jestem świadom/a, że złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia może narazić INFOR PL S.A., 
członków zarządu tej spółki i Bank Gospodarstwa Krajowego na szkodę wynikającą z przekazania 
nagrody na nieprawidłowy rachunek bankowy (w tym na rzecz nieprawidłowego podmiotu) oraz inne 
roszczenia ze strony osób trzecich i może spowodować powstanie po mojej stronie obowiązku jej 
naprawienia. 

Dane Laureata konkursu niezbędna dla płatnika podatku. 

Imię i nazwisko: ……………………………….……………. 

Adres zamieszkania: …………………………………………………… 

NIP: …………………………………………. 

PESEL: ……………………………..………………. 

US, w którym rozlicza się laureat: ……………………………………………………….…. 

Nr konta Laureata, na które ma zostać przelana nagroda, po odliczeniu pobranego podatku: 
…………………………………………………………………………………….………. 

Wygrane podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Kwestie poboru podatku leżą w 
gestii Organizatora Konkursu. 

 

…………………………………………………….. 

[data, podpis Laureata] 

 


