
Regulamin Konkursu 

 „SEZON NA OWADY JUŻ OTWARTY!” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu o nazwie „SEZON NA OWADY JUŻ OTWARTY!” (dalej: „Konkurs”) jest „JET” 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-858) przy ul. gen. K.S. Rudnickiego 1/U2, zarejestrowana w 

Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000178634, REGON: 

017254753, NIP: 5262539932 (dalej: „JET” lub „Organizator”), która działa na zlecenie „S.C. Johnson” 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7 (02-677), zarejestrowanej w Rejestrze 

Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000047368, REGON: 630803228, 

NIP: 7780111249 (dalej: „Zleceniodawca”). 

2. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie niniejszego regulaminu 

(dalej: „Regulamin”). 

3. Konkurs trwa w okresie od dnia 27.04.2021 r. do dnia 31.05.2021 r. (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).  

4. Konkurs obejmuje wybrane produkty Zleceniodawcy marki Off! i Raid, wymienione w Załączniku nr 1, 

o łącznej wartości nie mniejszej niż 150 zł netto (dalej: „Produkty Promocyjne”), dostępne w sprzedaży 

we wszystkich halach MAKRO Cash and Carry Polska S.A., których dokładną listę zawiera Załącznik nr 2 

(dalej: „hale MAKRO”), w  Czasie Trwania Konkursu, z wyłączeniem zakupów hurtowych, tj. powyżej 10 

000 zł (dziesięć tysięcy) netto na jednym Produkcie Promocyjnym na jednej fakturze VAT (Bulks); 

wartość dokonywanych zwrotów zostanie odliczona od wartości zakupów w tej samej wartości. 

5. Konkurs składa się z dwóch odrębnych akcji – akcji „Buy&Get” oraz akcji „Konkurs na ekspozycję”.  

Uczestnictwo w jednej z ww. akcji w żaden sposób nie warunkuje możliwości ani obowiązku udziału w 

drugiej akcji.  

6. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie Klienci MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z obszaru 

Traders, zarejestrowani w systemie informatycznym MAKRO Cash and Carry Polska S.A., posiadający 

status przedsiębiorcy- właściciele Sklepów Spożywczych, którzy przez cały Czas Trwania Konkursu 

należą do sieci „ODiDO” na podstawie umowy o współpracę handlową w ramach franczyzy 

ODiDO/umowy o współpracę handlową w ramach aliansu ODiDO oraz realizują cele zakupowe 

wskazane w umowie franczyzowej i pozostałe obowiązki wynikające z umowy (dalej: „Uczestnik”). 

7. Utrata statusu franczyzobiorcy sieci sklepów „ODiDO” w Czasie Trwania Konkursu jest jednoznaczna z 

utratą statusu Uczestnika oraz wszelkich praw przysługujących Uczestnikom na podstawie niniejszego 

regulaminu, w szczególności prawa do udziału w akcjach „Buy&Get” oraz „Konkursu na ekspozycję” i  

prawa do odbioru nagród.  

8. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Zleceniodawcy, a także pracownicy 

podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu. Przez pracowników należy 

rozumieć osoby wykonujące pracę na jakiejkolwiek podstawie prawnej, w tym także na podstawie 

umowy cywilnoprawnej. 

9. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. 

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.  

10. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

11. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 

o grach hazardowych. 



 

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a) dokonanie jednorazowego, tj. w ramach jednej transakcji na fakturze, zakupu wybranych 

Produktów Promocyjnych w halach MAKRO o łącznej wartości minimum 150 zł netto; z 

zastrzeżeniem pkt 1 IV powyżej. 

b) zarejestrowanie zakupu na podstawie oryginału dowodu zakupu w dniu jego dokonania w Punkcie 

Głównego Kasjera w hali MAKRO, w której dokonano zakupu. 

 

III. AKCJA „BUY&GET” 

1. W ramach akcji „Buy&Get” Uczestnik, który dokona zakupu Produktów Promocyjnych i spełni łącznie 

warunki określone w punkcie II. Regulaminu, ma prawo odebrać nagrodę, tj. ręcznik plażowy o 

wymiarach 75 cm x 150 cm z logo marki Off! o wartości 33,21 brutto. 

2. Wydanie nagrody – w imieniu i na rzecz Organizatora – nastąpi bezpośrednio po rejestracji zakupu. 

3. Nagrody będą wydawane przez cały Czas Trwania Konkursu w Punkcie Głównego Kasjera na terenie 

odpowiedniej hali MAKRO biorącej udział w Konkursie lub do wyczerpania puli nagród.  

4. Odebranie nagrody jest możliwe jedynie w tej hali MAKRO, w której zostały dokonane zakupy objęte 

Konkursem i zgodnie z niniejszym regulaminem.  

5. Nagrodę w ramach akcji „Buy&Get” otrzyma każdy Uczestnik, który spełni warunki zawarte w 

niniejszym regulaminie, aż do wyczerpania puli nagród. 

6. Łączna pula nagród wynosi: 560 sztuk. 

7. Informacja o wyczerpaniu puli nagród w akcji „Buy&Get” będzie dostępna w Dziale Kas i Obsługi Klienta 

w poszczególnych halach MAKRO, do wglądu Uczestnika. 

8. Każdy Uczestnik może przystąpić do akcji „Buy&Get” kilkukrotnie, pod warunkiem spełnienia 

każdorazowo warunków wskazanych w Regulaminie.  

9. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na nagrodę innego rodzaju. W przypadku 

wyczerpania puli nagród Uczestnikowi nie przysługuje jakikolwiek ekwiwalent. 

 

IV. AKCJA „KONKURS NA EKSPOZYCJĘ” 

1. W ramach dodatkowej akcji „Konkurs na ekspozycję”, Uczestnik, który dokona zakupu Produktów 

Promocyjnych, niezależnie od tego czy skorzystał z udziału w akcji „Buy&Get” z nagrodą w postaci 

ręcznika OFF!, ma możliwość stworzenia w prowadzonym przez siebie sklepie ekspozycji konkursowej 

i zgłoszenia jej do udziału w akcji „Konkurs na ekspozycję”.  

2. Ekspozycja konkursowa musi składać się wyłącznie z Produktów Promocyjnych wyszczególnionych w 

Załączniku nr 1. 

 

V. ZGŁOSZENIE DO AKCJI „KONKURS NA EKSPOZYCJĘ” 

1. Zgłoszenie ekspozycji do akcji następuje poprzez przesłanie przedstawiającego ją zdjęcia, zapisanego 

w formacie jpg. (do 5 MB), na adres email Organizatora: off.raid_konkurs@jet.com.pl, wraz z 

podaniem adresu sklepu, w którym znajduje się ekspozycja, danych Uczestnika (imię i nazwisko/nazwa 

podmiotu, numer telefonu), skanu faktury potwierdzającej zakup Produktów Promocyjnych w hali 

MAKRO oraz skanu deklaracji o przystąpieniu do akcji „Konkurs na ekspozycję”, której treść stanowi 
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Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. W tytule zgłoszenia musi znajdować się dopisek „MAKRO–

ODiDO”. 

2. Odebranie zgłoszenia konkursowego zostanie potwierdzone przez Organizatora zwrotną wiadomością 

email, przesłaną na adres email, z którego nadesłano zgłoszenie. 

3. Każdy z Uczestników ma prawo do zgłoszenia wyłącznie jednej ekspozycji. W przypadku zgłoszenia 

przez tego samego Uczestnika większej liczby ekspozycji, w akcji konkursowej uwzględnia się wyłącznie 

ekspozycję, której zdjęcie zostało nadesłane jako pierwsze.  

4. Zgłoszenia ekspozycji mogą być przesyłane do dnia 02.06.2021 r. do godziny 23:59. Zgłoszenia 

nadesłane w późniejszym terminie nie będą uwzględniane. 

 

VI. OCENA ZGŁOSZONYCH EKSPOZYCJI  

1. Po zamknięciu zgłoszeń, nadesłane przez Uczestników zdjęcia ekspozycji zostaną ocenione przez 

Komisję Konkursową. 

2. Komisja konkursowa zostanie powołana przez Organizatora w porozumieniu ze Zleceniodawcą do 

20.05.2021 roku.  

3. Komisja Konkursowa składa się z trzech członków, w tym z jednego przedstawiciela Organizatora oraz 

dwóch przedstawicieli Zleceniodawcy.  

4. Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało w szczególności:  

a) zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowo zgłoszonym Uczestnikom;  

b) wybór najlepszej ekspozycji a tym samym wybór laureatów akcji „Konkurs na ekspozycję” oraz 

zabezpieczenie zgodności wyboru laureatów z postanowieniami Regulaminu i zasadami pełnej 

rzetelności przeprowadzonych czynności;  

c) właściwe oznaczenie i zabezpieczenie wybranego zgłoszenia oraz danych laureata;  

d) udział w czynnościach wydawania i odbioru nagród, sprawdzenie posiadanych uprawnień do 

odbioru nagród przez laureatów; 

e) rozpatrywanie reklamacji.  

5. Komisja Konkursowa ocenia zdjęcia ekspozycji pod kątem estetyki wykonania oraz kreatywności 

projektu, walorów marketingowych. 

6. Komisja Konkursowa sporządza protokół z przebiegu akcji konkursowej. W celu zachowania 

bezstronności Komisja Konkursowa będzie oceniać nadesłane zgłoszenia (fotografie) przy zachowaniu 

anonimowości prac. Każdej fotografii zostanie nadany numer, a po ostatecznej decyzji Komisji 

Konkursowej, Organizator ustali nazwiska nagrodzonych uczestników i skontaktuje się z nimi zgodnie 

z poniższymi zapisami.  

7. Wybór najlepszych ekspozycji a tym samym laureatów akcji konkursowej zostanie przeprowadzony do 

dnia 09.06.2021 r., w biurze Organizatora w Warszawie przy ul. gen. K.S. Rudnickiego 1/U2 przez 

Komisję Konkursową i odbywać się będzie wyłącznie w obecności członków Komisji Konkursowej.   

 

VII. NAGRODY 

1. Nagrodę Główną w akcji „Konkurs na ekspozycję” dla Uczestnika, którego ekspozycja została 

nagrodzona, stanowi Karta Paliwowa Przedpłacona, z ustalonym na niej limitem środków pieniężnych 

w wysokości 500 zł brutto, wydana przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., za pośrednictwem której 



możliwe jest realizowanie transakcji na stacjach paliwowych Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN 

S.A. 

2. Realizacja nagrody odbywa się na zasadach określonych w „Regulaminie kart przedpłaconych ORLEN” 

zamieszczonym na stronie www.flota.orlen.pl.  

3. W akcji „Konkurs na ekspozycję” zostaną przyznane 3 Nagrody Główne o łącznej wartości 1500 zł 

brutto. 

4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani inne rzeczy ani na żadne prawa. Prawo 

do nagrody nie może być też przenoszone na osoby trzecie. 

 

VIII. WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY  

1. Uczestnicy akcji konkursowej, których ekspozycje zostaną nagrodzone, zostaną o tym powiadomieni 

za pośrednictwem poczty email, otrzymując wiadomość na adres skrzynki email, z której nadesłane 

zostało zdjęcie ekspozycji oraz połączenia telefonicznego do dnia 11.06.2021 r.      

2. Wiadomość zawierająca informację o zdobyciu przez Uczestnika Nagrody Głównej zawierać będzie 

ponadto prośbę o przesłanie w formie skanu za pośrednictwem poczty email na adres: 

off.raid_konkurs@jet.com.pl lub listownie do Organizatora (na adres: „JET” Sp. z o.o. ul. gen. K.S. 

Rudnickiego 1/U2 01-858 Warszawa, z dopiskiem „MAKRO – ODiDO”), w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości email informującej o otrzymaniu nagrody (decyduje 

data stempla pocztowego) następujących dokumentów i danych:  

a) kserokopii faktury VAT o numerze zgodnym z numerem faktury przesłanej w emailu, w celu 

weryfikacji prawa do nagrody; 

b) imienia i nazwiska lub nazwy, telefonu kontaktowego, adresu zamieszkania (bądź adresu 

korespondencyjnego), na który ma zostać przesłana nagroda. 

3. Uczestnik jest traktowany jako powiadomiony o wygranej w dniu wysłania wiadomości email oraz 

wykonania telefonu na numer wskazany w zgłoszeniu informującej o wygranej i o przyznanej 

nagrodzie. Wykonane zostaną maksymalnie 3 próby uzyskania połączenia z Uczestnikiem, który został 

laureatem akcji „Konkurs na ekspozycję”. W przypadku braku uzyskania połączenia i przeprowadzenia 

rozmowy Uczestnik jest traktowany jako powiadomiony o przyznanej nagrodzie i stosuje się wyłącznie 

zapisy z pkt.2 powyżej.  

4. Brak łącznego spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 2 powyżej lub niezachowanie wskazanego 

w tym punkcie terminu, pozbawia Uczestnika prawa do nagrody. 

5. W przypadku pozytywnej weryfikacji prawa do nagród, nagrody zostaną wysłane laureatom przesyłką 

kurierską w terminie do 30.06.2021 r. 

6. Nagrody, do których laureaci utracili prawo, stosownie do pkt. 4 powyżej, pozostają własnością 

Zleceniodawcy Konkursu. 

 

IX. REKLAMACJE 

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być składane od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia 

09.07.2021 r. włącznie (decyduje data nadania reklamacji widniejąca na stemplu pocztowym lub data 

nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację). 

2. Reklamacje należy zgłaszać na adres email: konkursy@jet.com.pl lub na adres biura Organizatora: 

„JET” Sp. z o.o. ul. gen. K.S. Rudnickiego 1 /U2, 01-858 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „MAKRO – 
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ODiDO”. W reklamacji należy wskazać adres do doręczeń. Reklamacja musi zawierać dane 

identyfikujące Uczestnika Konkursu oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. 

3. Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 5 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez 

Organizatora. Organizator rozpatrując reklamacje stosować się będzie do postanowień Regulaminu. O 

decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym lub w formie e-mailowej 

wysłanym na adres (korespondencyjny lub mailowy) podany w reklamacji w terminie 5 dni od daty 

otrzymania reklamacji przez Organizatora. Decyzja Organizatora w zakresie wniesionej reklamacji jest 

ostateczna i wiążąca w ramach postępowania reklamacyjnego. Po wyczerpaniu postępowania 

reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym 

 

X. DANE OSOBOWE 

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie zgodne z Rozporządzeniem 

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 (RODO), a także z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest wyłącznie Organizator.  

3. Dane osobowe pozyskane w związku z Konkursem będą przetwarzane w celach: (i) udziału w 

Konkursie, w tym ustalenia prawa do nagrody (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes 

administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), (ii) marketingu (podstawa prawna: prawnie uzasadniony 

interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), (iii) wysyłania wiadomości SMS związanych z 

Konkursem zawierających informacje określone w niniejszym regulaminie (podstawa prawna: prawnie 

uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) (iv) wydania Nagrody Głównej – dane 

zwycięzcy będą przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń księgowo-podatkowych na podstawie 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna: wypełnienie obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), oraz (v) ustalania i dochodzenia 

ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 

lit. f) RODO). 

4. Dane Uczestników będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu a także do czasu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń związanych z uczestnictwem w Konkursie. Ponadto dane laureatów Konkursu 

będą przetwarzane przez czas wymagany przepisami prawa rachunkowo-księgowego w zakresie 

realizowania sprawozdawczości finansowej. 

5. Dane osobowe w stosownych przypadkach będą przekazywane do przetwarzania podmiotom 

zaangażowanym w proces przeprowadzenia konkursu, tj. operatorom bramki sms, podmiotom 

świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których 

gromadzone będą dane osobowe Uczestników, podmiotom realizującym wydanie nagrody - 

operatorom pocztowym/przewoźnikom/kurierom, a także podmiotom obsługującym Organizatora 

prawnie i księgowo. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie 

oraz odbioru nagrody, a ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie. 

7. Każdy z Uczestników Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 



do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych w celu realizacji uzasadnionych 

interesów administratora danych. Powyższe uprawnienia Uczestnik może zrealizować poprzez 

wysłanie e-maila na adres: konkursy@jet.com.pl. Uczestnik ma prawo także wniesienia skargi do 

organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, na jego stronie internetowej: 

www.jet.com.pl oraz w siedzibie Zleceniodawcy. Regulamin zostanie również udostępniony 

Uczestnikom Konkursu na stronie www.makrodlahandlu.pl po zalogowaniu.  

2. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu i Konkursu będą rozstrzygane przez właściwy polski sąd 

powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. 

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.  

4. Organizator nie będzie nagrywać ani w inny sposób rejestrować rozmów telefonicznych z 

Uczestnikami.  

5. W związku z tym, iż nagroda przypadnie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, np. 

osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej 

niemającej osobowości prawnej, to na niej będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od otrzymanej 

nagrody. 

6. Makro Cash and Carry Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść niniejszego regulaminu, 

przebieg Konkursu oraz ewentualne reklamacje. 

7. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść niniejszego regulaminu, przebieg 

Konkursu, wydanie Nagród Głównych oraz ewentualne reklamacje. 

8. Wszelkie treści zawarte w materiałach promocyjnych czy reklamowych Konkursu mają charakter 

wyłącznie informacyjny. Moc prawną posiadają jedynie postanowienia zawarte w  Regulaminie. 

 

 

 

ZLECENIODAWCA        ORGANIZATOR
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Załącznik nr 1  

 

Lista produktów marki Off! i Raid objęta Konkursem 

Nazwa EAN 

RAID®  na muchy i komary (niebieski) - aerozol  8711800137873 

RAID® przeciwko owadom latającym Eukaliptus - aerozol  5000204876192 

RAID® MAX - aerozol  5000204581126 

RAID® przeciw osom i szerzeniom - aerozol 5000204092813 

RAID® - urządzenie elektryczne z płynem 45 nocy 5000204161847 

RAID® - urządzenie elektryczne z płynem 45 nocy Kwiat Pomarańczy 5000204161878 

RAID® - urządzenie elektryczne Night and Day 5907635901267 

RAID® - urządzenie elektryczne z wkładkami 4000290907139 

RAID® - zapas do urządzenia elektr. Night and Day 5907635901274 

RAID® - zapas do urządzenia elektr. 90 nocy 5000204161908 

RAID® - wkładki do urządzenia elektrycznego 4000290907085 

RAID® - płyn do urządz. elektr. 45 nocy 4000290907078 

RAID® - płyn do urządz. elektr. 45 nocy Kwiat Pomarańczy 5000204080421 

RAID® - spirala 5000204160390 

RAID® - Lep na muchy 4000290001608 

RAID® przeciwko owadom biegającym - aerozol  8711800137866 

RAID® przeciwko owadom biegającym Eukaliptus - aerozol  5000204876048 

OFF!® PROTECT AEROZOL 8711800112054 

OFF!® MAX AEROZOL 100ML 5000204720884 

OFF!® PROTECT PUMP SPRAY 4000290908754 

OFF!®  FAMILY CARE JUNIOR żel 5000204583533 

OFF!® MULTI-INSECT atomizer przeciw insectom                  5000204152197 

OFF!® SPORT - pump spray 5000204094107 

RAID® Uniwersalny aerozol przeciw owadom latającym i biegającym 5000204203035 

RAID® FAMILY - urządzenie elektryczne z płynem 45 nocy 5000204190021 

RAID® FAMILY - płyn do urządz.  Elektr.  45 nocy 5000204190052 

OFF!® MAX AEROZOL 50ML 5000204201130 

OFF!® MAX PUMP SPRAY 5000204160031 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

 

Lista hal MAKRO, w których możliwy jest odbiór nagrody / ręcznika w ramach akcji „Buy&Get”  

 

- Hala nr 1, al. Jerozolimskie 184, 02-486 Warszawa 

- Hala nr 2, ul. Długosza 80, 41-219 Sosnowiec 

- Hala nr 3, ul. Kasprzaka 8, 91-083 Łódź 

- Hala nr 4, ul. Wolności 50, 05-091 Ząbki 

- Hala nr 5, ul. Tyniecka 3, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce 

- Hala nr 6, ul. Jasnogórska 2, 31-358 Kraków 

- Hala nr 7, Al. Solidarności 51, 61-696 Poznań 

- Hala nr 9, ul. Hutnicza 8, 81-061 Gdynia 

- Hala nr 10, ul. Południowa 8, 71-001 Szczecin 

- Hala nr 11, ul. Chemiczna 5, 20-329 Lublin 

- Hala nr 12, al. Korfantego 17, 41-800 Zabrze 

- Hala nr 13, al. Jana Pawła II 123, 85-140 Bydgoszcz 

- Hala nr 14, ul. Żorska 60, 44-203 Rybnik 

- Hala nr 15, Al. Gen. Wł. Andersa 545, 43-300 Bielsko-Biała 

- Hala nr 16, al. Jana Pawła II 92, 15-703 Białystok 

- Hala nr 17, ul. Pukowca 25, 40-847 Katowice 

- Hala nr 18, ul. Transportowców 15, 25-672 Kielce  

- Hala nr 19, ul. Główna 6, 83-021 Przejazdowo 

- Hala nr 20, ul. Jagiellońska 38/40, 42-200 Częstochowa  

- Hala nr 21, ul. Partyzancka 48, 45-802 Opole 

- Hala nr 22, al. Armii Krajowej 92, 35-307 Rzeszów 

- Hala nr 23, ul. Lubelska 26, 10-407 Olsztyn 

- Hala nr 24, ul. Gorzowska 2 (Spalony Las), 65-000 Zielona Góra 

- Hala nr 25, ul. Wojska Polskiego 7, 62-800 Kalisz 

- Hala nr 26, ul. Kolumbijska 1, 01-991 Warszawa 

- Hala nr 27, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 105, 87-100 Toruń 

- Hala nr 28, ul. Syrenki 1, 75-123 Koszalin 

- Hala nr 31, ul. Zakopiańska 70A, 30-418 Kraków 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 3  

 

Deklaracja przystąpienia do akcji „Konkurs na ekspozycję” 

 

 

 

Dane Uczestnika: 

 

_______________________________________ 

Imię i nazwisko/nazwa 

 

__________________ 

Numer telefonu 

 

_______________________________________ 

Adresu sklepu, w którym znajduje się ekspozycja 

 

 

 

 

Ja, niżej podpisany, deklaruję chęć przystąpienia do akcji „Konkurs na ekspozycję” w ramach Konkursu 

„SEZON NA OWADY JUŻ OTWARTY!” organizowanego przez „JET” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

(01-858), ul. gen. K.S. Rudnickiego 1/U2.  

 

W przypadku zdobycia Nagrody Głównej w ramach ww. akcji konkursowej, zobowiązuję się do 

rozliczenia jej w ramach prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej.  

 

 

 

__________________ 

Podpis Uczestnika 


