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Załącznik do Regulaminu 

 Sprzedaży Premiowej „WYPOCZYNEK Z TETISEM 2018/2019.  

PANAMA, KOSTARYKA, NIKARAGUA” 

 

 

Deklaracja Uczestnika 

Sprzedaży Premiowej „Wypoczynek z Tetisem 2018/2019. Panama, Kostaryka, Nikaragua” 

 

Ja …..………………………………….............................................…, oświadczam, że 

    (imię i nazwisko, funkcja) 

 

podmiot gospodarczy …………………………………….……………………………. 

                                              (nazwa i adres) 

 

 ………………………………………………………………………………………………. , w imieniu którego 

działam przystępuje do Sprzedaży Premiowej „Wypoczynek z Tetisem 2018/2019. Panama, Kostaryka, 

Nikaragua” organizowanej przez Michalczyk i Prokop Sp. z o.o. w Łodzi na warunkach obowiązującego 

Regulaminu, którego postanowienia są mi znane. W związku z powyższym deklaruję, że podmiot gospodarczy, 

w imieniu którego działam zakupi w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2019 r. produkty z grupy TETIS objęte 

promocją za kwotę:  

 

.……………………………. zł 
(A)

 (słownie: ………………………………………….…………………………zł) 

netto i jednocześnie proszę o sprzedaż, uprawniających do udziału w wycieczce do Panamy, Kostaryki, 

Nikaragui:  

 

…………………………….. szt. 
(B)

 (słownie: …………..………..…………………………………………..)  szt. 

vouchera w cenie promocyjnej 1,23 zł brutto, oraz 

 

…………………………….. szt. 
(C)

 (słownie:……………………………………..…………………………..) szt. 

vouchera w cenie rynkowej 17.500,00 zł brutto dla osoby towarzyszącej, które podmiot gospodarczy, przeze 

mnie reprezentowany zobowiązuje się zakupić. 

 

Jeżeli w okresie od 1 stycznia  2018 r. do 31 grudnia 2019 r. podmiot gospodarczy, w imieniu którego działam, 

nie dokona u Organizatora zakupów produktów objętych niniejszą promocją w zadeklarowanej wysokości  

to oświadczam, że podmiot ten dokona dopłaty za zakupione na warunkach promocyjnych u Organizatora 

vouchery w wysokości i na zasadach określonych w Regulaminie Sprzedaży Premiowej „Wypoczynek z Tetisem 

2018/2019. Panama, Kostaryka, Nikaragua ”. Oświadczam, że znane są mi postanowienia Regulaminu, że 

rezygnacja z udziału w promocji w tym z uczestnictwa w wycieczce nie zwalnia z obowiązku zapłaty za 

zadeklarowane vouchery. 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 
(A)

 Uczestnik może zadeklarować zakupy za kwotę 220.000 zł netto lub wielokrotność tej kwoty. 

 
(B)

 Uczestnikowi przysługuje prawo zakupu nieograniczonej liczby voucherów na promocyjnych warunkach,  

    w cenie 1,23 zł brutto za voucher. 

 
(C)

 Uczestnikowi przysługuje prawo zakupu nieograniczonej liczby voucherów w cenie rynkowej 17.500 zł                        

brutto. 

 

 

 

 

 

 

……………….., dnia ……………………..                   

                                                                                                …………………………………………… 

                                                                                                   czytelny podpis imieniem i nazwiskiem 

 


