
Regulamin konkursu
#oszacuj liczbę ziaren

I.  ORGANIZATOR KONKURSU

• Organizatorem konkursu  #l,  zwanego  dalej  Konkursem,  jest: Firma Wronkowski  Anna
Wronkowska, Budzów 53, 57-215 Srebrna Góra, NIP: 8871738593 (dalej: Organizator)

• Konkurs  jest  organizowany  na  zasadach  określonych  niniejszym  regulaminem  (dalej
zwanym Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

• Konkurs będzie zorganizowany (rozgrywany) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i zostanie
ogłoszony na fanpage @nasionawronkowski w serwisie Facebook.

II  UCZESTNICTWO W KONKURSIE

• Uczestniczyć w Konkursie mogą wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną
zdolność  do  czynności  prawnych,  które  spełnią  warunki  określone  w  niniejszym
Regulaminie  (za  wyjątkiem  osób  wymienionych  w  pkt.  2.2.  poniżej), które  do  dnia
31.12.2019r. do godziny 23.59 dokonają zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 4.1.

• Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

• Pracownicy lub członkowie Zarządu Organizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin
tych osób. 

• Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu
Konkursu,  w tym członkowie  Jury  wyłaniającego zwycięzców a także vlogerzy z
kanału Mafia Solec Official 

III CZAS TRWANIA KONKURSU

• Konkurs rozpoczyna się dnia 19.12.2019 r. i trwać będzie do 31.12.2019 r.

• Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż 7.01.2020 r.

IV  ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

• Aby  wziąć  udział  w  Konkursie  należy  odpowiedzieć  na  pytanie  w  której  z  6  fiolek
zaprezentowanych w konkursowym zdjęciu znajduje  się najwięcej  ziaren roślin.  podając
odpowiedź  w  komentarzu  pod  postem  zamieszczonym  na  stronie
facebook.com/nasionawronkowski.

• Dwie pierwsze osoby które wytypują  prawidłową odpowiedź otrzyma nagrodę w postaci
dodatku do gry Farming Symulator 19: Dodatek Platynowy Gra PC.

• 5  kolejnych  osób,  które  jako  typujących  prawidłową  odpowiedź   na  profilu
@nasionawronkowski  w  portalu  facebook  (facebook.com/nasionawronkowski)  pod
konkursowym  postem  otrzyma  nagrodę  w  postaci  koszulki  damskiej   z  autografami
vlogerów oraz gadżet Wronkowski. 

• Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

• Zgłoszenie do Konkursu poprzez skomentowanie konkursowego postu jest równoznaczne z



przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.

V.  ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I OFEROWANE NAGRODY

 

• Nadesłane  przez  Uczestników  zgłoszenia  w  postaci  odpowiedzi  na  facebooku  będą
oceniane przez Jury w składzie: przedstawiciele Organizatora.

• Spośród  nadesłanych  zgłoszeń  Jury  Konkursu  wybierze  7  laureatów,  którzy  otrzymają
Nagrodę  wśród  uczestników,  którzy  nadesłali  zgłoszenie,  biorąc  pod  uwagę  wymogi
określone w niniejszym Regulaminie.

• Nagrodą w Konkursie jest:

• Koszulka 5 szt. 

• Farming Simulator 19: Dodatek Platynowy Gra PC x 2 

Przekazanie nagród do laureata konkursu nastąpi do 14 dni po przekazaniu danych do wysyłki przez
Laureata  Konkursu.  Nagroda  zostanie  nadana  do  Laureata  za pośrednictwem firmy  kurierskiej  lub
Poczty Polskiej. Powierzone przez laureatów dane kontaktowe będą stanowiły dane osobowe zwykłe i
będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji dostawy nagród. 

• Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

• Laureat nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę.

• Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., 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 (ogólne rozporządzenie  o ochronie  danych)
oraz  ustawy  o  zmianie  niektórych  ustaw  w  związku  z  zapewnieniem  stosowania
rozporządzenia 2016/679.

• Warunkiem  otrzymania  nagrody  jest  spełnienie  przez  zdobywcę  nagrody  wszystkich
postanowień niniejszego Regulaminu.

• Lista laureatów Konkursu w sposób zanimizowany (np. z zastosowaniem imienia i pierwszej
litery nazwiska bądź nicku wraz z miejscem zamieszkania) może zostać opublikowana w
materiałach rozwiązujących Konkurs, w szczególności w serwisie, w którym opublikowano
Konkurs oraz komentarzu pod postem konkursowym.

 

VI.  KOMISJA

• Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić 
będą przedstawiciele Organizatora.

• Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań 
wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

VII . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.nasiona-wronkowski.pl   podany  
w poście konkursowym na portalu facebook oraz w siedzibie Organizatora.



• Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty
ze znaczkiem, Organizator prześle kopię regulaminu Konkursu.

• Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte
w Regulaminie.

• W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  regulaminie  zastosowanie  znajdować  będą
przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 Kodeksu Cywilnego.


