Formularz zgłoszeniowy

AKCJA PROMOCYJNA McCAIN „ZBIERAJ KODY, WYMIENIAJ NA NAGRODY”
a

Imię: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa punktu gastronomicznego: …………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa firmy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP firmy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres do wysyłki nagrody:
Nazwa punktu gastronomicznego/firmy:…………………………………………………………………………………………………
Ulica: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numer domu/mieszkania: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Kod pocztowy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Miasto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wybieram nagrodę (zaznacz krzyżykiem/wpisz liczbę):
bluza kucharska

ilość

preferowany rozmiar:

M

L

XL

1 Bluza kucharska przysługuje za 4 kody QR, w tym min. 2 kody QR McCain Appetizers, tj. 2 kody McCain
Appetizers + 2 kody McCain Crispers lub 3 kody McCain Appetizers + 1 kod McCain Cispers lub 4 kody
McCain Appetizers.
W przypadku braku zadeklarowanego rozmiaru bluzy kucharskiej, Organizator wyśle inny rozmiar.
Frytownica 4l.

ilość

i za 6 kodów QR, w tym min. 4 kody QR McCain Appetizers tj. 4 kody McCain
1 frytownica 4l. przysługuje
l
Appetizers + 2 kody McCain
Crispers lub 5 kody McCain Appetizers + 1 kod McCain Crispers lub 6 kodów
o
McCain Appetizers.
ś
ć
Uwagi:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Deklaruję moje uczestnictwo w akcji promocyjnej McCain ZBIERAJ KODY WYMIENIAJ NA NAGRODY,
organizowanym przez firmę EMAR GRAPHICS Sp. z o.o., ul. Grudzieniec 12, 60-601 Poznań:
*Akceptuję Regulamin akcji promocyjnej,
*Prowadzę działalność gospodarczą i punkt gastronomiczny,
*Oświadczam, że nie jestem operatorem sieciowym i nie prowadzę więcej niż 10 punktów
gastronomicznych,

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę EMAR GRAPHICS Sp.
z o.o., z siedzibą ul. Grudzieniec 12, 60-601 Poznań wyłącznie w celu realizacji akcji
promocyjnej i wysyłki nagród (Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia
29.08.1997., t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) Zostałem poinformowany o prawie dostępu
do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o akcji promocyjnej i wysyłce nagrody drogą mailową.

……………………………………………
Data

…………………………………………………………..
podpis uczestnika lub osoby uprawnionej
do reprezentacji uczestnika konkursu

Adres wysyłki formularza zgłoszeniowego do konkursu wraz z kodami QR z opakowań kartonowych:
EMAR GRAPHICS Sp. z o.o., ul. Grudzieniec 12, 60-601 Poznań, z dopiskiem: Akcja promocyjna McCain.

