REGULAMIN KONKURSU „PRZYGODY NA DWÓCH KOŁACH”
ogłoszony w dniu 8.07.2020
§ 1. ORGANIZACJA KONKURSU
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
1. „Organizator Konkursu”– Bluecloud Interactive sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, REGON: 369580508, NIP: 7010805507, zarejestrowanej w rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000720683, o kapitale zakładowym w
wysokości 50 000,00 zł.
2. „Fundator” - spółka Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w
Warszawie,
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000647311 numer identyfikacji podatkowej 525-26-85-595 numer
statystyczny REGON 365924968, kapitał zakładowy w całości wpłacony wynosi 28 500 000 zł
(dalej „Fundator”).
3. „Konkurs” – akcja prowadzona pod nazwą „Przygody na dwóch kołach” na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie.
4. „Uczestnik” – osoba fizyczna, która zgłosiła swój udział w konkursie, spełniająca warunki
określone w §3 Regulaminu.
5. „Komisja Konkursowa” – komisja, w skład której wejdą wyznaczeni przedstawiciele Organizatora oraz Fundatora.
6. „Laureat” – Uczestnik Konkursu, któremu zgodnie z niniejszym Regulaminem Konkursu
przysługuje prawo do otrzymania Nagrody.
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem portali
społecznościowych www.facebook.com oraz www.instragam.com. Organizator informuje, że
Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem
Facebook ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited oraz Instagram.
3. Konkurs trwa od dnia 8 lipca 2020 r. godziny 16:00 do dnia 6 września 2020 r. godziny
23:59 i obejmuje okres zgłoszeń do Konkursu oraz czas przeznaczony na wytypowanie 3 zwycięskich historii, na podstawie których, w ramach nagrody, powstaną i zostaną opublikowane nagrania. Okres przyjmowania zgłoszeń do Konkursu trwa od 8 lipca 2020 g. 16:00 do dn. 22 lipca
2020 g. 23:59.
4. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja specjalnie powołana przez Organizatora do przeprowadzenia Konkursu
5. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.
6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018 poz. 165). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.
§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1.
•
•
•

Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna:
posiadająca stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
będąca posiadaczem konta na portalu Facebook lub publicznego konto na Instagramie, spełniającego warunki ww. serwisu,
• zaakceptowała warunki Regulaminu, zgodnie z wymogiem opisanym w §4 pkt. 2 poniżej.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub Fundatora Konkursu ani osoby pozostające z tymi podmiotami w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do
którego stosuje się przepisy o umowie zlecenia, oraz członkowie najbliższych rodzin tychże.
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Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, w rozumieniu prawa cywilnego.
3. Uczestnik może w każdej chwili wycofać się z uczestnictwa w Konkursie poprzez przesłanie
stosownego oświadczenia na adres Organizatora wskazany w § 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu.
4. Wycofanie się z Konkursu skutkuje pominięciem zgłoszenia Uczestnika przy wyborze Laureatów. W celu uniknięcia wątpliwości, wycofanie się z uczestnictwa w Konkursie po wyłonieniu
Laureatów skutkuje niemożnością przyznania mu nagrody w Konkursie.
§ 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej https://www.facebook.com/nnpolska/ oraz https://www.instagram.com/nn_polska gdzie zostaną umieszczone posty z ogłoszeniem Konkursu i odesłaniem do Regulaminu Konkursu.
2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie w terminie od dnia 08.07.2020 r. godz. 16:00
do dnia 22.07.2020 r. do godz. 23:59 zadania konkursowego polegającego na umieszczeniu pod
postem z ogłoszeniem o Konkursie opisu ciekawej historii związanej z jazdą na rowerze lub hulajnodze wraz z komentarzem o treści „Akceptuję Regulamin Konkursu „Przygody na dwóch
kołach” .
3. Uczestnicy Konkursu będą identyfikowani przez Organizatora na podstawie konta w serwisie
społecznościowym Facebook lub Instagram. Opublikowanie zadania konkursowego w wiąże się z
publikacją jego treści w serwisie Facebook lub Instagram, wraz z oznaczeniem imienia,
nazwiska, zdjęcia profilowego oraz linku do profilu Uczestnika Konkursu serwisie.
4. Fundator zastrzega sobie możliwość opublikowania w niezmienionej formie wybranych przez
siebie odpowiedzi konkursowych na swojej stronie internetowej www.nn.pl. ze wskazaniem, iż
są to przykładowe zgłoszenia w ramach Konkursu „Przygody na Dwa koła”. Publikacja wybranych
zgłoszeń przez Fundatora na stronie www.nn.pl nie oznacza wygranej w Konkursie. Uczestnik,
biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na wykorzystanie swojego zgłoszenia w taki sposób.
Opublikowane zgłoszenia będą podpisane imieniem lub Nickiem Uczestnika, którym posługuje się
on w ramach swojego konta w serwisie społecznościowym Facebooku lub Instagram.
4. Uczestnik może zamieścić dowolną ilość historii stanowiących zadanie Konkursowe.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, w każdym czasie, zamieszczonych jako
odpowiedzi na zadanie Konkursowe komentarzy, pod kątem zawartości treści zakazanych, w
szczególności zawierających treści naruszające prawo, w tym prawa autorskie innych osób, dobra osobiste innych osób lub podmiotów, godzących w dobre obyczaje i zasady porządku publicznego. W razie stwierdzenia takich treści, może dojść do wykluczenia Uczestnika, który takich
naruszeń się dopuścił i usunięcia treści takiego zgłoszenia. Wykluczenia Uczestnika oznacza, że
jego praca nie zostanie wzięta pod uwagę przy przyznawaniu nagród.
6. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursu w każdym czasie, w przypadku próby wpływania na wyniki Konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków
Regulaminu.
§ 5. KOMISJA KONKURSOWA
1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz dokonania wyboru laureatów Konkursu, jak również rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych przez Uczestników Konkursu, powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie:
• Przewodniczący komisji wskazany przez Fundatora
• Członek komisji wskazany przez Fundatora
• Członek komisji wskazany przez Organizatora
2. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, a z jej posiedzeń spisywany jest protokół.
3. Komisja Konkursowa wybierze maksymalnie 3 autorów najciekawszych zgłoszeń konkursowych
oraz zdecyduje o przyznaniu nagród zgodnie z zapisami Regulaminu.
§ 6. NAGRODY
1. W Konkursie zostaną przyznane 3 równorzędne nagrody.
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2. Nagrodę stanowić będzie nagranie audio zawierające odczytanie historii opisanej przez Laureata przez komentatora sportowego, Tomasza Smokowskiego, opublikowane na stronie internetowej Fundatora www.nn.pl oraz na jego stronach w serwisach społecznościowych Facebook i
Instagram, opatrzone imieniem i nazwiskiem Laureata jako autora oraz imieniem i nazwiskiem
wykonawcy.
§ 7. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
1. W ciągu 4 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń do Konkursu komisja
oceni nadesłane odpowiedzi na zadanie Konkursowe według następujących kryteriów:
a) oryginalność, kreatywność,
b) merytoryczne dopasowanie do zadanego tematu, tj. zadania Konkursowego opisanego w § 4
pkt. 4,
c) styl wypowiedzi, poprawność językową.
2. O przyznaniu nagrody Laureat Konkursu powiadomiony zostanie przez Organizatora w ciągu 2
dni roboczych od dnia wyłonienia przez Komisję Konkursową poprzez wiadomość prywatną
wysłaną w odpowiedzi na komentarz biorący udział w Konkursie pod postem Konkursowym na
stronach https://www.facebook.com/nnpolska/ oraz https://www.instagram.com/nn_polska
3. Warunkiem odebrania nagrody w Konkursie jest przesłanie przez osobę wyłonioną jako
zwycięzca („Laureat”) na adres mailowy konkursy@bluecloud.agency z tytułem „Konkurs Przygody na Dwóch Kołach” skanu poprawnie wypełnionego oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (dalej zwane „Oświadczeniem”) oraz przesłanie oryginału Oświadczenia na adres Organizatora (ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa).
Za poprawne wypełnienie Oświadczenia uważa się podanie danych:
- imię, nazwisko;
- adres zamieszkania;
- adres e- mail.
oraz złożenie odpowiednich oświadczeń.
4. W celu odebrania nagrody, Uczestnik zobowiązany jest do wysłania oświadczenia, o którym
mowa, w §7 pkt 3. Skan wypełnionego oświadczenia powinien być wysłany e-mailem nie później
niż w terminie 7 dni od powiadomienia Laureata o wygranej. Oryginał oświadczenia powinien
być wysłany pocztą tradycyjną nie później niż w terminie 14 dni od powiadomienia Laureata o
wygranej.
5. Pierwszy kontakt z Laureatem Konkursu, w celu poinformowania go o przyznaniu nagrody,
będzie odbywał się poprzez wiadomości prywatne na fanpage’u https://www.facebook.com/
nnpolska w serwisie Facebook lub http://www.instagram.com/nn_polska. Dalszy kontakt z Laureatem Konkursu, będzie odbywał się w formie wiadomości mailowych na adres e-mail podany
przez Laureata w Oświadczeniu. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani
na inne świadczenie. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.
Laureat Konkursu może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę, niezależnie od liczby odpowiedzi,
których udzielił jako Uczestnik na zadanie Konkursowe.
6. Laureat Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:
a. odmówi przyjęcia nagrody,
b. nie prześle oryginału Oświadczenia, o którym mowa w §7 pkt 3.
c. w Oświadczeniu nie wyrazi wymaganych zgód i nie podpisze oświadczeń
d. kontakt z Laureatem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu
(np. brak odpowiedzi na wiadomość e-mail wysłaną na adres podany przez Laureata, pomimo 3
prób kontaktu z Laureatem,
e. Laureat Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w
Konkursie lub otrzymania nagrody.
7. Nagrody w postaci możliwości nagrania audio historii odczytanej przez
komentatora
sportowego, Tomasza Smokowskiego niewykorzystane w Konkursie z przyczyn leżących po stronie Laureata, bądź takie, co do których Laureaci Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych
w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora.
§ 8. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów Konkursu jest Fundator, tj Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (00-342), ul. Topiel
12. Fundator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez
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e-mail iod@nn.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora), we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Fundatora w celu:
- przeprowadzenia Konkursu „Przygody na dwóch kołach” i wyłonienia jego Laureata oraz
doręczenia mu nagrody - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora polegający na realizacji obowiązków wynikających ze złożenia przyrzeczenia publicznego do
wydania nagrody;
- rozpatrywania ewentualnych skarg i reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes administratora polegający na rozpatrywaniu skarg i reklamacji Laureatów
Konkursu.
- w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przeprowadzonymi konkursem –
podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość obrony
przed roszczeniami wynikającymi z przeprowadzonego Konkursu.
3. Dane osobowe Uczestników i Laureatów Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od
daty zakończenia konkursu.6. Dane osobowe Uczestników i Laureatów mogą być przekazywane
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratoram.in. agencjom – przy
czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie
zgodnie z poleceniami administratora.
4. Uczestnikowi i Laureatowi przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania.
5. Uczestnik i Laureat mają prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora, z przyczyn związanych z
jego szczególną sytuacją.
6. Uczestnik i Laureat mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
mailowo: iod@nn.pl.
§ 9. PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu wyłącznie opisy historii własnego autorstwa.
2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/
lub osobistych osób trzecich w związku z przesłanym Organizatorowi w ramach zgłoszenia
konkursowego opisem historii.
3. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez
Komisję Konkursową, że jego zgłoszenie nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku
zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgłoszeniem do Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania nagrody.
4. Laureat Konkursu udzieli i Fundatorowi w Oświadczeniu, o którym mowa w § 7 pkt. 3 nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, licencji do korzystania z utworu stworzonego
w ramach Konkursu jako odpowiedź na zadanie konkursowe w celu stworzenia nagrania audio z
wykorzystaniem opisu historii nadesłanego przez Uczestnika konkursu, umieszczenia tak stworzonego nagrania audio w mediach społecznościowych na https://www.facebook.com/nnpolska
oraz https://www.instagram.com/nn_polska lub na stronie www.nn.pl. z możliwością pobierania
takiego nagrania przez osoby trzecie w dowolnym miejscu i czasie, dalszego przesyłania lub
udostępniania w prywatnych postach i wiadomościach osób trzecich na portalu facebook.com.
Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie nagrania imieniem i nazwiskiem Uczestnika jako autora
opowiadanej historii. Uczestnik zezwala Fundatorowi na decydowanie o czasie publikacji nagrania zawierającego historię nadesłaną przez Uczestnika Konkursu.
Powyższe upoważnienie
udzielone Fundatorowi obejmuje prawo do dokonywania adaptacji opisu historii na potrzeby
nagrania opowieści audio.
§ 10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać na adres siedziby Organizatora Bluecloud Interactive sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 1, 02-797
Warszawa lub e-mailowo na adres konkursy@bluecloud.agency z dopiskiem „Konkurs Przygody
na dwóch kołach”.
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2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające jej rozstrzygnięcie oraz kontakt z osobą
składającą reklamację: imię, nazwisko, adres e-mail, jak również dokładny opis i uzasadnienie
reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
4. Komisja Konkursowa rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego
Regulaminu. Komisja Konkursowa rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2020 roku.

Załącznik nr1
OŚWIADCZENIE LAUREATA
Dziękujemy za udział w Konkursie pn. „Przygody na dwóch kołach”
Serdecznie gratulujemy wygranej!
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W ramach nagrody sporządzimy nagranie audio przesłanej opowieści. Pani/Pana opowieść
zostanie odczytana przez komentatora sportowego Tomasza Smokowskiego i opublikowana zgodnie z zasadami Regulaminu Konkursu „Przygody na Dwóch Kołach”
Aby nagroda została zrealizowana, należy najpóźniej do dnia 06.08.2020 roku czytelnie
wypełnić poniższy formularz i odesłać skan na adres poczty elektronicznej:
konkursy@bluecloud.agency
w tytule maila proszę podać: „Konkurs Przygody na Dwóch Kołach”
Imię …………………………………………………………………………………………………
Nazwisko .............................................................................................
Adres zamieszkania ……………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………….……………………….
(miasto wraz z kodem pocztowym, nazwa ulicy, numer domu, numer mieszkania)
Numer telefonu ………………………………………………………………………………
LUB
Adres e-mail ……………………………………………………………………………………
Oraz oryginał na adres: Bluecloud Interactive, ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
□ Potwierdzam, że zgodnie z par. 3 pkt 4. Regulaminu Konkursu nie jestem pracownikiem Organizatora oraz Fundatora, ani osobą pozostającą w stosunku zlecenia lub w innym stosunku
prawnym, do którego stosuje się przepisy o umowie zlecenia, z Organizatorem oraz Fundatorem
Konkursu, a także członkiem najbliższej rodziny tychże. Przez członków najbliższej rodziny
rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i osoby pozostające w
stosunku przysposobienia, w porozumieniu prawa cywilnego.
□ Potwierdzam przyjęcie nagrody.
Należy wstawić znak „X” w pustą kratkę przy treści klauzuli, którą Pani/Pan akceptuje.
……………………………………………………
(data, czytelny podpis uczestnika)

Prawa autorskie
Oświadczam, że przysługują mi wyłączne prawa autorskie majątkowe i osobiste do wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie powstały w
związku z wykonaniem zadania konkursowego, o którym mowa w Regulaminie Konkursu „Przygody na dwóch kołach”.
Oświadczam, że powstałe w związku Konkursem „Przygody na dwóch kołach” (Konkurs) zgłoszone jako odpowiedź na zadanie konkursowe utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów
obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich, nie godzą w
dobre obyczaje i zasady porządku publicznego i że autorskie prawa majątkowe do tych utworów
nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.
Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec organizatora Konkursu tj. Bluecloud Interactive
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, REGON: 369580508, NIP:
7010805507, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000720683, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł (dalej „Organizator”) i
Fundatora, tj Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą w Warszawie
(00-342), ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000647311, o kapitale zakładowym w wysokości 28 500 000 złotych z tytułu niezgodności z prawdą powyższego oświadczenia.
Oświadczam, że w związku z otrzymaniem nagrody upoważniam Fundatora, tj Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą w Warszawie (00-342), ul. Topiel 12 korzysta-

Classified as Confidential

nia z utworu stworzonego w ramach Konkursu jako odpowiedź na zadanie konkursowe w celu
stworzenia nagrania audio z wykorzystaniem opisu historii nadesłanego przez Uczestnika konkursu, umieszczenia tak stworzonego nagrania audio w mediach społecznościowych na https://
www.facebook.com/nnpolska oraz https://www.instagram.com/nn_polska lub na stronie
www.nn.pl. z możliwością pobierania takiego nagrania przez osoby trzecie w dowolnym miejscu i
czasie, dalszego przesyłania lub udostępniania w prywatnych postach i wiadomościach osób trzecich na portalu facebook.com. Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie nagrania imieniem i
nazwiskiem Uczestnika jako autora opowiadanej historii. Uczestnik zezwala Fundatorowi na decydowanie o czasie publikacji nagrania zawierającego historię nadesłaną przez Uczestnika
Konkursu.
Powyższe upoważnienie udzielone Fundatorowi obejmuje prawo do dokonywania
adaptacji opisu historii na potrzeby nagrania opowieści audio.

………………....................., …........................................................................
(Data) (Czytelny podpis uczestnika)
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