REGULAMIN KONKURSU „HISTORIA ZWIĄZANA ZE ŻNIWAMI”
§ 1 Postanowienia ogólne
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Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin) określa zasady udziału oraz przebiegu konkursu
„Historia związana ze żniwami”.
Organizatorem konkursu jest: Rolpol Ołdakowscy sp. j. z siedzibą w Szepietowie (18-210
Szepietowo, ul. Towarowa 1, NIP: 7221574192 (dalej jako Organizator).
Fundatorem nagród przewidzianych w Konkursie jest Organizator.
Konkurs jest prowadzony na fanpage organizatora na portalu Facebook.com prowadzonym pod
adresem www.facebook.com/NawozyLider (dalej jako Fanpage).
Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.program.nawozylider.pl
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Konkurs trwa w okresie od dnia 21.09.2020 do dnia 11.10.2020 do północy.
§ 2 Uczestnicy
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Uczestnikiem konkursu (dalej jako Uczestnik) może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnej będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu
cywilnego.
Uczestnik musi posiadać aktywne i autentyczne konto na portalu facebook.com
Uczestnikiem konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub osoby z nim współpracujące.
Biorąc udział w konkursie Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, w szczególności warunki
odbioru (dostawy) nagród.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminu portalu
facebook.com .
§ 3 Zasady Konkursu
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Konkurs przeznaczony jest dla fanów Fanpage Organizatora (aktywny status „Lubię to”).
Wzięcie udziału w konkursie polega na wykonaniu w całości następującego zadania:
a) wzięcie udziału w wydarzeniu na facebooku „Historia związana ze żniwami” zamieszczonego
na Fanpage „Nawozy Lider”,
b) publiczne udostępnienie wydarzenia na osi czasu na profilu Uczestnika na portalu
facebook.com
c) zrobienie zdjęcia lub opisania historii związanej ze żniwami i pokazanie nam, wstawiając post
ze zdjęciem lub opisem w wydarzeniu.
Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć niezwiązanych z Konkursem lub zawierające
treści obraźliwe, zawierające słowa i fotografie powszechnie uznane za obelżywe.
Na potrzeby Konkursu powołuje komisje składającą się pracowników Organizatora i lub osób z
nim współpracujących (dalej jako Komisja)
Spośród zamieszczonych zdjęć i opisów komisja konkursowa wybierze 14 nagrodzonych postów,
które będą zawierały najciekawszą w ocenie Komisji zdjęcie lub opis.

§ 4 Nagrody
W ramach Konkursu Organizator przewidział łącznie 14 nagród w tym:
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a) 3 x nagroda główna – ph-metr do gleby Stelzner 3000 (o wartości 399zł każdy)
b) 1 x kurtka
c) 10 x nagroda pocieszenia - zestaw gadżetów związanych z Organizatorem (kubek, notes,
długopis, kredki, otwieracz).
Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
O rodzaju nagrody przyznanej danemu Uczestnikowi decyduje Komisja.
Informacjach o Laureatach konkursu zostanie zamieszczona na Fanpage Organizatora w terminie
nie dłuższym 3 dni od dnia zakończenia Konkursu.
Każdy z Laureatów konkursu zostanie dodatkowo poinformowany o otrzymaniu nagrody w
wiadomości prywatnej przesłanej na portalu facebook.com.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości prywatnej od Organizatora Uczestnik
zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi danych do doręczenia nagrody. Adres do
doręczenia nagrody musi być adresem zlokalizowanym w obszarze lądowych granic
Rzeczypospolitej Polskiej.
Nagrody zostaną wysłane Uczestnikom konkursu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia
otrzymania przez Organizatora informacji, o których mowa w pkt 6 niniejszego paragrafu.
Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na środki pieniężne lub nagrodę
innego rodzaju.
Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z nagrody bez prawa do żądania ekwiwalentu
pieniężnego lub innego rodzaju.
§ 5 Zakres odpowiedzialności organizatora oraz portalu facebook.com
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Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany ani przeprowadzany przez portal
facebook.com. Portal faceebok.com nie jest związany z Konkursem.
Akceptując Regulamin Uczestnik zwalnia portal facebook.com z odpowiedzialności w związku
Konkursem.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników
Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie
Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane
dane są niepełne lub nieaktualne.
Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez
Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
ze stwierdzeniem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji
ze strony Facebooka.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których
działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
w szczególności Uczestników którzy:
a) w ramach Konkursu zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem
(w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w formie tekstowej, jak i graficznej)
b) podejmują
działania
z
wykorzystaniem
konta
utworzonego
niezgodnie
z regulaminem portalu facebook.com;
c) podejmują nieuprawnione działania z wykorzystaniem kont osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta w serwisie facebook.com

§ 6 Reklamacje
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Uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji dotyczące sposobu przeprowadzenia
Konkursu, jego przebiegu lub otrzymanej nagrody.
Reklamację Uczestnik winien zgłosić Organizatorowi na piśmie lub za pośrednictwem wiadomości
przesłanej na portalu facebook.com najpóźniej później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia
wydania Nagród, a w przypadku Uczestników nieotrzymujących nagród – w terminie 14 dni od
dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w § 4 ust 4 Regulaminu.
Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz dokładny opis reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
§ 7 Dane osobowe
Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie na podstawie przepisów Rozporządzenia
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)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie.
Administratorem danych osobowych jest Organizator
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Zgoda może być cofnięta w każdym
czasie.
Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom i
współpracownikom Organizatora.
Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia uczestnictwa w Programie i upłynięcia okresów
reklamacyjnych i roszczeniowych, chyba że obowiązujące prawo wymaga przechowywania tych
danych.
Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz poprawienia danych
osobowych. Ponadto Uczestnikowi przysługuje prawo żądania usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.
Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
§ 8 Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.09.2020
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
Spory mogące powstać na tle Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja
o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage Organizatora oraz na oficjalnej stronie Organizatora:
www.program.nawozylider.pl

