
Regulamin „Kevin sam w galerii”

§ 1.

Organizator

1. Organizatorem Gry „Kevin sam w galerii” (w dalszej treści Gra) jest Agencja Reklamowa Frog-Media-Design z 
siedzibą w Poznaniu os. Przemysława 6b/8, 61-064 Poznań NIP: PL 782-226-02-68

2. Przez Organizację Gry rozumie się zaaranżowanie szeregu atrakcji, zadań tematycznych na terenie Galerii Amber, ul. 
Górnośląska 82, 62-800 Kalisz, na zasadach wskazanych w dalszej treści Regulaminu.

§ 2.

Zasady Gry

1. Gra odbędzie się w dniu 22 grudnia 2019 roku w Galerii Amber, ul. Górnośląska 82, 62-800 Kalisz (w dalszej treści 
Galeria). Gra rozpocznie się o godzinie 11:00, a zakończy o godzinie 19:00

2. Zadaniem uczestników Gry jest wykonanie zadań konkursowych otrzymanych w dniu Gry. Kryterium nagrardzania 
uczestników w grze: Poprawność wykonania wszystkich zadań oraz czas wykonania zadań. 

3.Warunkiem udziału w Grze jest przysłanie przez uczestnika zgłoszenia poprzez formularz kontaktowy na stronie 
www.amber-galeria.com.pl/pl/kevin  zawierającego: 

Wybór grupy wiekowej,

Imię uczestnika, 

Nazwisko uczestnika,

Wiek uczestnika,

Imię opiekuna (w przypadku kategorii wiekowej 6-12 lat),

Nazwisko opiekuna (w przypadku kategorii wiekowej 6-12 lat),

Adres email,

Nr telefonu,

oraz akceptację regulaminu. 

4. Zgłoszenia do Gry poprzez formularz przyjmowane są w terminie od 1.12 do 19.12.2019 roku lub do wyczerpania 
miejsc.

5. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości osób biorących udział do 50 uczestników w grupie (brana pod 
uwagę będzie kolejność zgłoszeń).

6. Zgłoszeni uczestnicy muszą pojawić się przy stoisku Gry,  zorganizowanym na placu przy sklepie Apart w dniu 22 
grudnia 2019 roku najpóźniej 30 min przed rozpoczęciem Gry w celu weryfikacji uczestnika, by potwierdzić swoją 
obecność oraz zweryfikować tożsamość poprzez okazanie dokumentu tożsamości.

7.W przypadku, gdy któryś z uczestników zgłoszonych na pozycjach od 1 do 50 w danej grupie zrezygnuje i poinformuje 
Organizatora,  wtedy Organizator poinformuje pierwszego z kolei uczestnika z listy rezerwowych o możliwości wzięcia 
udziału w Grze najpóźniej do 19.12.2019 r. Lista rezerwowa tworzona jest od 51 zgłoszenia w danej grupie. 

8. Orgaizator zastrzega sobie, że w przypadku braku kompletu zgłoszeń, Uczestnicy, którym nie udało się zapisać 
poprzez formularz mogą również zgłosić się w dniu Wydarzenia zgodnie z pkt. 6. Organizator jednak nie gwarantuje 
dostępności miejsc udziału w Grze. 

9.Lista rezerwowa tworzona będzie do 80 zgłoszenia w poszczególnych grupach, czyli 30 uczestników w każdej grupie 
na liście rezerwowej. 
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10.Dla Zwycięzców poszczególnych miejsc w Grze będą  przygotowane nagrody. W celu odbioru nagrody niezbędne jest
potwierdzenie tożsamości. 

11. W przypadku zgłoszenia się w terminie wskazanym w ust. 4 mniejszej ilości uczestników niż 50 w poszczególnch 
grupach , Organizator zastrzega sobie prawo do przyjmowania zgłoszeń do wybranych grup również bezpośrednio przy 
stoisku „Kevin sam w galerii” w dniu 22 grudnia 2019, do godz. 10:30

12. Gra odbędzie się w poszczególnych turach oraz grupach wiekowych: 

Grupa 1: 

Start Gry godz: 11:00, wydanie pakietów startowych do godz. 10:30 max. 

Grupa wiekowa 6-12 lat, udział w zabawie tylko z opiekunem prawnym – (2 x uczestnik: dziecko + opiekun) 

Ilość uczestników w grupie: max. 50 par 

Czas na wykonanie zadań = max. 90min 

Ilość zadań: 20 

Grupa 2: 

Start Gry godz: 15:00, wydanie pakietów startowych do godz. 14:30 max. 

Grupa wiekowa 13-17 lat (udział w Grze jako 1 uczestnik) 

Ilość uczestników: max. 50 

Czas na wykonanie zadań = max. 60min 

Ilość zadań: 30 

Grupa 3: 

Start Gry godz: 18:00, wydanie pakietów startowych do godz. 17:30 max. 

Grupa wiekowa 18+ (udział w Grze jako 1 uczestnik) 

Ilość uczestników: max. 50 

Czas na wykonanie zadań = max. 60min

Ilość zadań: 30

13. W Grze nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora oraz pracownicy lokali i stoisk znajdujących się
na terenie Galerii Amber.

14. Każdy z uczestników Gry otrzyma naklejkę Uczestnika. 

15. Każdy ze zgłoszonych uczestników w danej grupie przed startem Gry otrzyma kartę zadań, na której będzie mapa 
oraz lista 20-30 zadań do wykonania w zależności od grupy wiekowej.

16. W przypadku Grupy 1 opisanej w pkt. 11 uczestnicy nie mogą wykonywać zadań oddzielnie. Przy każdym punkcie 
kontrolnym zadań muszą pojawić się razem i każde zadanie wykonywać w obecności swojego partnera.

Uczestnicy z Grupy 1 (6-12 lat)  mają prawo wyboru, kto wykona zadanie tzn. opiekun prawny czy dziecko. 

17.W Grze przewidziane są 2 rodzaje zadań:

-zadania wykonywane w obrębie galerii Amber bez punktów kontrolnych
-zadania na terenie ciągów komunikacyjnych Centrum przy specjalnych punktach kontrolnych.

18. Prawidłowe wykonanie zadania zostaje potwierdzone przez hostessę w punkcie kontrolnym poprzez umieszczenie 
naklejki na specjalnie przygotowanych polach w karcie zadań. Uczesnik, który nie zaliczy zadania, może wykonać 
zadanie jeszcze raz, jednak musi przejść na koniec kolejki w przypadku osób oczekujących na wykonanie zadania lub 
ma możlwość wykonania innego zadania w tym czasie w kolejnym punkcie kontrolnym i powrót do poprzedniego zadania
i ponowną próbę zaliczenia.



19.Czas wykonywania zadań nie może być dłuższy niż 60 min (sześćdziesiąt minut) w przypadku Grupy 2 i Grupy 3 
opisanej w § 2. pkt. 11 oraz Grupy 1 -  90 min (dziewięćdziesiąt minut) 

20.Moment rozpoczęcia i zakończenia Gry zostanie przekazany uczestnikom przez konferansjera koordynującego 
przebieg Gry. 

21. Miejsca wykonania zadań będą oznaczone na mapkach w kartach zadań.

22. Gra kończy się 22 grudnia 2019 r. nie później niż o godzinie 19:30. Dotyczy 3 grup wiekowych. 

23. W przypadku opóźnienia startu Gry, czas przeznaczony na wykonanie zadań nie ulega zmianie.

24. Nagrodę główną (pierwsze miejsce) otrzymuje uczestnik, który jako pierwszy zgłosi się do stoiska „Kevin sam w 
galerii” znajdującego się na placu przy wejściu do sklepu Apart z wszystkimi prawidłowymi odpowiedziami oraz 
prawidłowo wykonanymi zadaniami potwierdzonymi naklejkami.

25. Karty zadań weryfikowane będą przez pracowników Organizatora na stoisku „Kevin sam w galerii” na placu przy 
sklepie Apart.

26. Organizator zastrzega, że w pierwszej kolejności brane pod uwagę będą karty zadań wykonane poprawnie. 
Uczestnik, który zgłasza się na metę i ma błąd w zadaniu, ustępuje kolejnemu uczestnikowi w celu weryfikacji 
prawidłowo wykonanych zadań. Dalej z jednym błędem, kolejne z dwoma błędami itd.

27. Organizator przewiduje również nagrody rzeczowe za pierwsze 5 miejsc w danych grupach. Dla wszystkich 
uczestników biorących udział w Grze, którzy zajęli pozostałe miejsca przewidziane są nagrody pocieszenia.

28. Nagrodami w Grze są:

Grupa I

6-12 lat

1 miejsce: 

- Karta podarunkowa Amber – 350 zł 
- Wstęp do rodzinnego parku trampolin + Marzymiś – 82 zł 
- Gra „Eldorado” - 80zł 
- Karta podarunkowa Cocodrillo – 100zł 

2 miejsce: 

- Karta podarunkowa Amber – 200 zł 
- Wstęp do rodzinnego parku trampolin + Marzymiś – 82 zł 
- Gra „Kim jest Janusz” - 60zł 
- Karta podarunkowa Cocodrillo – 100zł

3 miejsce: 

- Karta podarunkowa Amber – 125 zł 
- Wstęp do rodzinnego parku trampolin + Marzymiś – 82 zł 
- Gra „Kociaki łobuziaki” - 60zł 
- Karta podarunkowa Cocodrillo – 100zł

4 miejsce: 

- Karta podarunkowa Amber – 75 zł 
- Wstęp do rodzinnego parku trampolin + Marzymiś – 82 zł 
- Książka - „Zaginiona wyspa” - 49,99zł 
- Karta podarunkowa Cocodrillo – 100zł

5 miejsce: 



- Karta podarunkowa Amber – 50 zł 
- Wstęp do rodzinnego parku trampolin + Marzymiś – 82 zł 
- Książka - „Idą Święta” - 39,99zł 
- Karta podarunkowa Cocodrillo – 100zł

Grupa II

13-17 lat

1 miejsce: 

- Karta podarunkowa Amber – 350 zł 
- Wstęp do rodzinnego parku rozrywki Energylandia Ulgowy+Normalny 208 zł

2 miejsce: 

- Karta podarunkowa Amber – 200 zł 
- Karty podarunkowe o wartości 150 zł od Prezent Marzeń 

3 miejsce: 

- Karta podarunkowa Amber – 125 zł 
-Karty podarunkowe o wartości 125 zł  od Prezent Marzeń

4 miejsce:

- Karta podarunkowa Amber –  75 zł 
- Karty podarunkowe o wartości 100 zł  od Prezent Marzeń

5 miejsce: 

- Karta podarunkowa Amber –   50 zł 
-Karty podarunkowe o wartości   75 zł  od Prezent Marzeń

Grupa III

18 lat 

1 miejsce: 

- Karta podarunkowa Amber – 350 zł 
- Jazda za kierownicą Lamborghini Gallardo – wiele lokalizacji 299 zł 
   W przypadku braku posiadania prawo jazdy,  jazda jako pilot w Lamborghini Gallardo

2 miejsce:

- Karta podarunkowa Amber – 200 zł 
- Karty podarunkowe o wartości 150 zł od Prezent Marzeń

3 miejsce: 

- Karta podarunkowa Amber – 125 zł 
-Karty podarunkowe o wartości 125 zł od Prezent Marzeń

4 miejsce: 

- Karta podarunkowa Amber – 75 zł 
- Karty podarunkowe o wartości 100 zł od Prezent Marzeń

5 miejsce: 



- Karta podarunkowa Amber –  50 zł 
- Karty podarunkowe o wartości 75 zł  od Prezent Marzeń 

29. Nagrody dla uczestników, którzy zajęli  miejsca od 1 do 5 będą nagrody będą wydawane na scenie. Nagrody 
pocieszenia na stoisku przy scenie. 

30. Przyznanie nagród odbędzie się 22 grudnia 2019 roku w  galerii Amber na placu przy sklepie Apart, nie później niż 
30 min po zakończeniu danej grupy wiekowej Gry.

31. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin harmonogramu Gry. O wszelkich zmianach Uczestnicy będą 
poinformowani mailowo lub bezpośrednio przez Organizatora.

32. Uczestnik może być zdyskwalifikowany z Gry w przypadku:
- utrudniania wykonywania zadań innym uczestnikom
- niekulturalnego zachowania w stosunku do innych osób, w tym klientów i pracowników Galerii
- zniszczenia własności Galerii
- zniszczenia własności należących do właścicieli lokali i stoisk znajdujących się w Galerii
- łamie Regulamin Gry „Kevin sam w Galerii”.

33.Prosimy o zachowanie ostrożności oraz nie utrudnianie normalnego funkcjonowania Galerii w dniu Gry

34. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia wykonane przez uczestnika Gry  na terenii galerii Amber 

35.Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze Uczestnik wyraża zgodę na:

- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry 
(zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. 2016 poz. 922).
- opublikowanie na łamach strony internetowej Galerii i w informacjach medialnych przez organizatorów wizerunku 
uczestnika oraz imienia i nazwiska uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę lub wyróżnienie.

36. Zgłaszając się 22 grudnia 2019 roku do godziny 18:00 do stoiska Gry „Kevin sam w galerii”, uczestnik zgadza się na 
warunki Gry i potwierdza, że zapoznał się z jej regulaminem i akceptuje zasady regulaminu.

Uczestnik bierze udział w Grze na własne ryzyko i odpowiedzialność.

§ 3.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie w jeden z poniższych sposobów:

- Za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej od dnia 22 grudnia 2019 roku, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku 
- o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane 
przesyłki z datą nadania zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły na adres Agencja Reklamowa Frog-Media 
Group ul. Plac Degi 1/7, 61-606 Poznań;

- Dostarczone osobiście najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku do siedziby administracji Galerii Amber , z 
zastrzeżeniem, że o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data dostarczenia przesyłki do siedziby 
administracji galerii Amber.

- Reklamacje rozpatruje komisja składająca się z pracowników Organizatora.  Pisemna reklamacja powinna zawierać 
imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazanie, że 
reklamacja dotyczy udziału w Grze , jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

- Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia 14 
stycznia 2019 roku (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji). O rozstrzygnięciu reklamacji 
Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie listem poleconym lub przesyłką kurierską.



§ 4.

DANE OSOBOWE

1. W celu udziału w Grze uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Zebranie danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest niezbędne
w celu weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków udziału w Grze.

2. Uczestnik, który zdecyduje się na udział w Grze wyraża zgodę na podanie jego danych osobowych i wyraża
dobrowolnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do zweryfikowania spełnienia
warunków uczestnictwa w Grze. 

3. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH? Administratorem danych osobowych zebranych podczas
Gry „Kevin sam w Galerii” jest: 

Pełne dane kontaktowe Administratora:
Agencja Reklamowa Frog-Media-Design, Os.Przemysława 6b/8, 61-064 Poznań
tel. +48 790 44 60 55 (infolinia czynna jest w godz. 9:00-15:00 w dni robocze)
e-mail: eventy@fmdgroup.pl

 
 
4. W JAKIM CELU I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? 

W związku z zapisem na newsletter Administrator zbiera i przetwarza  Twoje dane osobowe zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), powoływanym dalej jako „RODO”:

4.1. za Twoją uprzednio wyrażoną zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) – w tym zakresie Twoje dane osobowe będą
przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania Ci newslettera na wskazany
przez Ciebie adres e-mail z najnowszymi informacjami na temat administratora (za wyjątkiem przetwarzania
danych w celu marketingu bezpośredniego w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f RODO).

4.2. gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c
RODO), w tym: obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych, ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.

4.3. gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

5.1. Dane zawarte w oświadczeniach Uczestnika Gry „Kevin sam w galerii” będą przetwarzane do dnia 22.12.2020
roku. 

5.2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) będą przetwarzane do
czasu jej odwołania.

5.3. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, np.
podatkowych i rachunkowych, świadczeniem usług drogą elektroniczną, będą przetwarzane przez okres
wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki lub do czasu ich
zrealizowania.

5.4. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (np.
marketing bezpośredni, profilowanie, cele analityczne) będzie realizowane do czasu zgłoszenia przez Ciebie
sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przetwarzanie danych osobowych do celów
marketingowych będzie realizowane przez okres obowiązywania umowy albo do momentu wniesienia
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

6.1. Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
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przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych;

6.2. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6.3. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie niektórych danych jest konieczne
dla zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie określonych danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub
niemożnością jej prawidłowego wykonania.

7. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali również w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
Przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany nie będzie prowadziło do podejmowania
przez Administratora decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która
mogłaby wywoływać wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie Twoich danych osobowych będzie się sprowadzało do przetwarzania Twoich danych poprzez
wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie.

8. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

8.1. W dowolnym momencie masz prawo wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją -
wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie
realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania realizowanego na podstawie
tego przepisu. Wówczas nie będzie nam wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy
istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i
wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8.2. Ponadto, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w
dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na
potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim
marketingiem bezpośrednim. 

§ 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin znajduje się  na stronie internetowej  www.galeria-amber.com.pl/pl/kevin oraz dostępny jest na Stoisku 
„Kevin sam w galerii” i   sekretariacie Biura Dyrekcji Galerii Amber.

2. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie przed rozpoczęciem Gry „Kevin sam w galerii”. 

3. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną ani nie są objęte gwarancją lub rękojmą ze strony 
Organiztora. 

4.W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do 
Organizatora oraz w przypadku sytuacji regulowanych prawnie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa.

http://www.galeria-amber.com.pl/pl/kevin
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA GRY  „Kevin sam w galerii”*

Ja, niżej podpisany(a):

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu: …………………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………….…………………………….

potwierdzam,że zapoznałem się z regulaminem i biorę udział w Grze. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku na zdjęciach i materiałach video będących
raportem z Wydarzenia dla Zamawiającego jak również Organizatora. Publikacja zdjęć oraz video będzie miała miejsce
w social mediach, www oraz raportch wewnętrznych z przeprowadzonych działań na terenie Galerii Amber. 

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora (Agencja Reklamowa
Frog-Media-Design os.Przemysława 6b/8, 61-064 Poznań, NIP: PL782-226-02-68) dla celów przeprowadzenia Gry ,
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), na zasadach określonych w Regulaminie Gry „Kevin sam w galerii”. Zostałem(am)
poinformowany(a) o prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, przeniesienia  i żądania ich
usunięcia.

……………………………….…………………
Data i czytelny podpis Uczestnika*

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie, na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej, informacji
handlowych wysyłanych przez (Agencja Reklamowa Frog-Media-Design os.Przemysława 6b/8, 61-064 Poznań, NIP:
PL782-226-02-68), w imieniu własnym oraz na zlecenie osób trzecich, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz.1204).

……………………………….…………………
Data i czytelny podpis Uczestnika

* - oświadczenie obowiązkowe


