Regulamin Konkursu
„Seans z WGRO S.A.”
§1
Postanowienia ogólne
1.

Konkurs „Seans z WGRO S.A.”, zwany dalej Konkursem, przeprowadzany jest
w terminie od 17 września do 20 listopada 2018 r.

2.

Organizatorem konkursu jest Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A.,
z siedzibą przy ul. Franowo 1, 61-302 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000104717,
NIP: 782-00-06-169 (WGRO S.A.).

3.

Uczestnikiem konkursu jest każdy Uczestnik programu lojalnościowego „Produkt
z WGRO S.A.”.

4.

Zadaniem konkursowym jest dokonanie jak największej liczby wjazdów
zakupowych na teren Organizatora konkursu w terminie od 17 września do
13 października 2018 r. Wjazdem zakupowym jest wjazd na teren WGRO S.A.
w celu dokonania zakupów hurtowych.

5.

Udział w Konkursie dla Uczestnika jest bezpłatny.
§2
Przebieg konkursu

1.

Rozpoczęcie Konkursu nastąpi dnia 17 września 2018 r.

2.

Uczestnik Konkursu wjeżdża na teren WGRO S.A. na podstawie programowej Karty
klienta.

3.

Koniec terminu naliczania dokonywanych wjazdów zakupowych przez Uczestnika
konkursu ustala się na dzień13 października 2018 r.

4.

Podsumowanie ilości wjazdów zakupowych wszystkich Uczestników konkursu,
dokonanych w terminie określonym w §1 pkt. 1.

5.

Lista 25 Uczestników konkursu, którzy w czasie trwania Konkursu dokonali
największej ilości wjazdów zakupowych na teren WGRO S.A. zatwierdzona
zostanie przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
1

6.

Kontakt z Uczestnikami konkursu, o których mowa w ustępie 5 oraz przekazanie
informacji

o

rozstrzygnięciu

Konkursu

na

stronie

internetowej

www.wgrosa.com.pl w zakładce „Aktualności” nastąpi do dnia 20 października
2018 r. W wypadku nieudanej 3-krotnej próby kontaktu, Organizator konkursu
wskaże następnego w kolejności Uczestnika Konkursu.
7.

Wydania nagród do dnia 20 listopada 2018 r. dokona Przedstawiciel Organizatora
konkursu podczas wizyty w sklepach wskazanych Uczestników konkursu lub
nastąpi

osobisty

odbiór

nagrody

w

siedzibie

Organizatora

konkursu.

Po upływie terminu wydawania nagród, nieprzekazane nagrody zostaną wysłane
listem poleconym na adres wskazanych Uczestników konkursu.
8.

Zakończenie Konkursu nastąpi dnia 20 listopada 2018 r.
§3
Wyniki konkursu i nagrody

1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator konkursu.
2. W Konkursie przyznanych zostanie 25 równorzędnych nagród konkursowych.
3. Nagrodami w Konkursie jest 25 podwójnych biletów do kina Helios, z siedzibą
w Galerii Handlowej Posnania, przy ul. Pleszewskiej 1, 61-136 Poznań. Bilety
upoważniają do wzięcia udziału w seansie 2D lub 3D przez osoby dorosłe oraz
dzieci, w wybranym terminie od poniedziałku do czwartku, nie później niż
31 grudnia 2018 r. W przypadku wykorzystania biletów na seans 3D należy
uwzględnić dodatkowy koszt okularów w wysokości 3, 6 lub 10zł, ponoszony przez
posiadacza biletu.
4. Przyznana nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani pieniądze.
§4
Postanowienia końcowe
1. Konkurs nie jest loterią, ani żadną inną formą gry przewidzianą w ustawie z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540 z późn.
zm.), ponieważ wynik Konkursu nie zależy od losu.
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2. Każdy wjazd na teren Organizatora konkursu w terminie od 17 września do 13
października 2018 r. na podstawie programowej Karty klienta traktowany jest jako
zgłoszenie udziału w Konkursie.
3. Ewentualne spory powstałe z tytułu Konkursu będą rozstrzygnięte polubownie,
a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia, spory te rozstrzygnie
właściwy sąd dla siedziby WGRO S.A.
4. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegać będą przepisom
kodeksu cywilnego i innych ustaw.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 września 2018 r.

3

