Regulamin
Konkursu „Jesienne korzyści”

§1
Postanowienia ogólne
1. Konkurs „Jesienne korzyści”, zwany dalej Konkursem, przeprowadzany jest w terminie
od 2 do 30 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.”, który dokonuje wjazdów zakupowych na teren WGRO S.A.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
§2
Zasady Konkursu
1.

2.
3.

Zadaniem konkursowym jest dokonanie wjazdów zakupowych na teren Organizatora
konkursu, w czasie trwania konkursu, zgodnie z kryteriami określonymi w ustępie 3 niniejszego
paragrafu.
Wjazdem zakupowym jest wjazd na teren Organizatora konkursu, na podstawie programowej
karty wjazdowej, w celu dokonania zakupów hurtowych.
Uczestnik konkursu wykona zadanie konkursowe gdy:
1) w przypadku Uczestników ze statusem błękitnym i srebrnym:
a) liczba jego wjazdów zakupowych w listopadzie 2018 r. będzie równa
liczbie wjazdów zakupowych dokonanych w listopadzie 2017 r. + minimum
5 wjazdów zakupowych (dotyczy Uczestników przynależących do grupy
obszarowej A),
b) liczba jego wjazdów zakupowych w listopadzie 2018 r. będzie równa
liczbie wjazdów zakupowych dokonanych w listopadzie 2017 r. + minimum
4 wjazdy zakupowe (dotyczy Uczestników przynależących do grupy obszarowej
B lub C),
2) w przypadku Uczestników ze statusem złotym:
w czasie trwania Konkursu utrzyma status złoty, posiadany w dn. 31 październik 2018 r.
na podstawie dokonanych wjazdów zakupowych (dotyczy Uczestników przynależących
do grupy A, B lub C),
3) w przypadku Uczestników, którzy nie posiadają historii wjazdów zakupowych
w listopadzie 2017 r.:
a) osiągnie min. 21 wjazdów zakupowych w czasie trwania Konkursu
(dotyczy Uczestników przynależących do grupy obszarowej A),

b) osiągnie min. 16 wjazdów zakupowych w czasie trwania Konkursu
(dotyczy Uczestników przynależących do grupy obszarowej B),
c) osiągnie min. 12 wjazdów zakupowych w czasie trwania Konkursu
(dotyczy Uczestników przynależących do grupy obszarowej C).
4. Definicje grup obszarowych oraz statusów zawarte są w Regulaminie Programu
„Produkt z WGRO S.A.”, dostępnym na stronie internetowej www.wgro.com.pl
(http://www.wgro.com.pl/produkt/RegulaminProgramuProduktzWGROSA.pdf).
5. Każdy Uczestnik konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora konkursu o dokładnej
liczbie wjazdów zakupowych, jaką musi osiągnąć w czasie trwania konkursu, aby wykonać
zadanie konkursowe.
6. Lista Uczestników konkursu, którzy w czasie trwania Konkursu zrealizowali zadanie
konkursowe, zatwierdzona zostanie przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
7. Każdy Uczestnik, który wykonał zadanie konkursowe w czasie trwania Konkursu, otrzyma
nagrodę:
1) Uczestnicy posiadający status błękitny oraz srebrny i posiadają historię wjazdów
zakupowych w listopadzie 2017 r. otrzymają bon paliwowy o wartości 100,00 zł brutto.
Bon paliwowy Uczestnik konkursu może wykorzystać na dowolnej stacji PKN ORLEN. Po
stronie Uczestnika konkursu leży obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od
przyznanej nagrody.
2) Uczestnicy, posiadający status błękitny oraz srebrny i nie posiadają historii wjazdów
zakupowych w listopadzie 2017 r. otrzymają bon paliwowy o wartości 100,00 zł brutto.
Bon paliwowy Uczestnik konkursu może wykorzystać na dowolnej stacji PKN ORLEN. Po
stronie Uczestnika konkursu leży obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od
przyznanej nagrody.
3) Uczestnicy posiadający status złoty otrzymają prawo do bezpłatnych wjazdów na teren
WGRO S.A. w okresie od 1 do 31 grudnia 2018 r.
8. Jeden Uczestnik konkursu może otrzymać 1 nagrodę, niezależnie od liczby wydanych kart
wjazdowych.
9. Uczestnik konkursu może odmówić przyjęcia przyznanej mu nagrody.
10. Przyznana nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani środki pieniężne.
11. Kontakt z Uczestnikami konkursu, którzy wykonali zadanie konkursowe nastąpi po 3 grudnia
2018 r. i odbywać się będzie osobiście podczas wizyty Doradcy Programowego w sklepie
Uczestnika konkursu lub telefonicznie.
12. Przekazanie nagród nastąpi przez Doradcę Programowego podczas wizyty w sklepie
Uczestnika konkursu lub w siedzibie Organizatora konkursu do dnia 31 grudnia 2018 r.
Po upływie terminu wydawania nagród, nieprzekazane nagrody zostaną wysłane listem
poleconym na adres wskazanych Uczestników konkursu.

§3
Postanowienia końcowe
1.

2.
3.

4.
5.

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 przypadku.
Każdy wjazd na teren Organizatora konkursu w czasie trwania konkursu stanowi zgłoszenie
udziału w Konkursie.
Spory powstałe z tytułu wykonywania zobowiązań wynikających z Programu będą
rozstrzygnięte polubownie, a w przypadku braku zgody spory te rozstrzygnie właściwy sąd dla
siedziby Organizatora konkursu.
Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegać będą przepisom kodeksu
cywilnego i innych ustaw.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2018 r.

