Regulamin Konkursu
„Wjazd po nagrody”
Edycja III

§1
Postanowienia ogólne
1.

Konkurs „Wjazd po nagrody”, zwany dalej Konkursem, przeprowadzany jest
dnia 17 listopada 2015 r., od godz. 00:00:00 do godz. 11:59:00.

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 Uczestnik programu lojalnościowego „Produkt
z WGRO S.A.”, który udostępnił Organizatorowi konkursu swój numer kontaktowy.

4.

Zadaniem konkursowym jest dokonanie wjazdu zakupowego, w rozumieniu
Regulaminu Programu „Produkt z WGRO S.A.” §2, na teren Organizatora konkursu

w czasie trwania Konkursu, opisanym w §1 pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
5.

Konkurs przewiduje 3 równorzędne miejsca zwycięskie.

6.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.
§2
Przebieg konkursu

1.

Rozpoczęcie Konkursu dnia 17 listopada 2015 r. o godz. 00:00:00.

2.

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

3.

Zakończenie Konkursu dnia 17 listopada 2015 r. o godz. 11:59:00.

4.

Wybór trzech równorzędnych miejsc zwycięskich odbędzie się w oparciu
o następujące kryterium: Zwycięzcą konkursu zostają Uczestnicy konkursu, którzy
jako pierwsi wjechali na teren Organizatora konkursu o następujących porach: po
2:00:00, po 4:00:00 oraz po 6:00:00.

5.

Kontakt telefoniczny ze Zwycięzcami konkursu oraz przekazanie informacji
o rozstrzygnięciu Konkursu na stronie internetowej www.wgrosa.com.pl
w zakładce „Aktualności” dnia 18 listopada 2015 r.. W wypadku nieudanej
3-krotnej próby kontaktu ze Zwycięzcą konkursu, nastąpi wybór następnego
w kolejności Uczestnika Konkursu jako jednego z trzech Zwycięzców konkursu.

6.

Wręczenie nagród przez Przedstawiciela Organizatora konkursu podczas
najbliższej wizyty w sklepie Uczestnika konkursu lub osobisty odbiór nagrody przez
Zwycięzcę konkursu w siedzibie Organizatora konkursu.
§3
Wyniki konkursu i nagrody

1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator konkursu.
2. Konkurs przewiduje trzy równorzędne miejsca zwycięskie, a Zwycięzcy konkursu
otrzymają równej wartości nagrody.
3. Nagrodą dla każdego miejsca zwycięskiego są cztery bilety normalne na dowolny
seans 2D, do wykorzystania w dowolnym terminie w okresie 3-miesięcznym od
dnia zakupu przez WGRO S.A., w wybranym kinie Cinema City w Poznaniu.
4. Zwycięzcy konkursu są wybierani spośród Uczestników konkursu na podstawie
pierwszeństwa wjazdu na teren Organizatora konkursu dnia 17 listopada 2015 r.
po godzinie 2:00:00, 4:00:00 oraz 6:00:00.
5. Przyznane nagrody nie podlegają 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 przypadku
2. Każdy wjazd na teren Organizatora konkursu w dniu 17 listopada 2015 r. na
podstawie programowej Karty klienta stanowi zgłoszenie udziału w Konkursie.

3. Spory powstałe z tytułu wykonywania zobowiązań wynikających z Programu będą
rozstrzygnięte polubownie, a w przypadku braku zgody spory te rozstrzygnie
właściwy sąd.
4. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegać będą przepisom
kodeksu cywilnego i innych ustaw.

