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Regulamin 
Oferty promocyjnej „Hit dnia” 

§1  
Postanowienia ogólne 

1. Oferta promocyjna „Hit dnia”, zwana dalej Hitem dnia, dystrybuowana jest przez 

Wielkopolską Gildię Rolno-Ogrodniczą S.A., z siedzibą przy ul. Franowo 1, 61-302 

Poznań, wpisaną 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.). 

2. Hit dnia stanowi uzupełnienie programów lojalnościowych „Oferta pozytywnie 

zaskakująca” oraz  „Florystyka na topie”, realizowanych przez WGRO S.A. w ramach 

współpracy z Operatorami branży spożywczej i florystycznej.  

3. Do zgłaszania produktów do Hitu dnia uprawnieni są Operatorzy rynku hurtowego, 

zwani dalej Operatorami, sprzedający: 

a. kwiaty sztuczne, żywe (doniczkowe i cięte) oraz dodatki florystyczne, 

b. artykuły spożywcze, za wyjątkiem owoców i warzyw.     

4. Istotą Hitu dnia jest dystrybucja na kasach wjazdowych WGRO S.A. ulotek, 

zawierających ofertę towarową zgłoszoną przez Operatorów określonych w §1 ust. 3. 

5. Hit dnia nie stanowi wzajemnego świadczenia usług pomiędzy WGRO S.A.  

a Operatorami, gdyż strony nie osiągają z tych działań bezpośrednich korzyści.  

6. Hit dnia realizowany jest odpowiednio przez: 

a. Dział Marketingu dla branży spożywczej, 

b. Dział Kwiatów dla branży florystycznej.  

7. Powyższe działy są elementami składowymi struktury organizacyjnej WGRO S.A. 

8. Hit dnia jest ofertą bezpłatną, a korzystanie z niej zależy wyłącznie od woli Operatora.   

§2 
         Zasady 

1. Każdy Operator może skorzystać z Hitu dnia maksymalnie 4 razy w miesiącu.    

2. Jeden Operator może zgłosić do jednego wydania Hitu dnia maksymalnie 4 produkty. 

3. Zgłoszenia produktów do Hitu dnia dokonywane są przez Operatorów: 

1) osobiście – u kierowników hal lub w Dziale Marketingu/ Dziale Kwiatów,   

2) mailowo – na adres mailowy:  

a) Dział Marketingu (branża spożywcza): 

jbasarab@wgrosa.pl 

pgrochulska@wgrosa.pl 

b) Dział Kwiatów (branża florystyczna): 

landrzejewska@wgrosa.pl  

mailto:jbasarab@wgrosa.pl
mailto:pgrochulska@wgrosa.pl
mailto:landrzejewska@wgrosa.pl
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jbrylczak@wgrosa.pl  

4. Operator winien dokonać zgłoszenia do godz. 10:00, aby dystrybucja ulotek nastąpiła 

następnego dnia roboczego, liczonego od dnia zgłoszenia. Zgłoszenie dokonane po 

godz. 10:00 skutkować będzie przesunięciem dystrybucji o jeden dzień roboczy.  

5. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia produktów do Hitu dnia jest poprawne wypełnienie 

Formularza zgłoszeniowego:  

1) w przypadku kontaktu osobistego – złożonego przez Operatora kierownikowi 

hali lub przedstawionego odpowiednio Działowi Marketingu lub Działowi 

Kwiatów np. podczas wizyt w halach związanych z pracami nad gazetką 

promocyjną branży spożywczej/ gazetką reklamową branży florystycznej 

(wymagany podpis/pieczęć Operatora),    

2) w przypadku kontaktu mailowego – dostarczonego przez Operatora w formie 

elektronicznej na adres mailowy odpowiednio Działu Marketingu/ Działu 

Kwiatów  (niewymagany podpis/pieczęć Operatora). 

Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

6. Produkty zgłoszone przez Operatora, którego oferta znajduje się w obowiązującym 

wydaniu gazetki promocyjnej branży spożywczej (Oferta pozytywnie zaskakująca)/ 

gazetki reklamowej branży florystycznej (Florystyka na Topie) winny zawierać cenę 

zadeklarowaną w w/w gazetkach, jeżeli czas dystrybucji ulotek i obowiązywania 

oferty gazetek pokrywa się.  

7. Treści zamieszczane w Hicie dnia nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa ani 

naruszać ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego. WGRO S.A. zastrzega 

sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia z powyższego powodu.  

8. Hit dnia dystrybuowany jest w nakładzie 500 sztuk przez określony przez Operatora  

w formularzu zgłoszeniowym czas, nie więcej niż przez 5 dni roboczych, 

następujących po sobie.  

9. Hit dnia branży spożywczej dystrybuowany jest od godz. 4:00 do wyczerpania 

nakładu, natomiast Hit dnia branży florystycznej od godz. 6:00 do wyczerpania 

nakładu.  

10. Dystrybuowane ulotki drukowane są w kolorze i zawierają: 

1) nazwę produktu,  

2) cenę produktu, 

3) oznakowanie hali, 

4) numer boksu, 

5) termin obowiązywania oferty, 

6) zdjęcie produktu (o ile Dział Marketingu/ Dział Kwiatów dysponuje zdjęciem, 

lub zostanie ono dostarczone przez Operatora i spełnia kryteria techniczne 

(rozdzielczości, ujęcie, naświetlenie). Akceptacji zdjęcia dokonuje  

Dział Marketingu/ Dział Kwiatów. Operator może dostarczyć produkty 

mailto:jbrylczak@wgrosa.pl
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zgłoszone do Hitu dnia do siedziby Działu Marketingu/ Działu Kwiatów w celu 

wykonania zdjęć.   

11. Na kasach wjazdowych WGRO S.A. możliwa jest jednoczesna dystrybucja 

maksymalnie trzech różnych materiałów reklamowych (w tym ulotek), dlatego  

o emisji ulotek danego dnia decyduje kolejność zgłoszeń.    

§3 
Postanowienia końcowe  

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Dziale Marketingu i Dziale Kwiatów WGRO S.A.  

2. WGRO S.A. zastrzega sobie prawo do zmian treści Regulaminu.  

3. Spory powstałe z tytułu wykonywania zobowiązań wynikających z oferty Hitu dnia 

będą rozstrzygnięte polubownie, a w przypadku braku zgody spory te rozstrzygnie 

sąd właściwy dla siedziby WGRO S.A. 

4. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegać będą przepisom kodeksu 

cywilnego i innych ustaw. 

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 czerwca 2019 r.  
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Dane firmy  

Produkty zgłoszone do promocji 

Lp. Nazwa produktu 
Jednostka 

miary 
Cena brutto Dodatkowe informacje 

1 
 

 
 

za op.  
za szt. 
za kg 

 

2 
 

 
 

za op.  
za szt. 
za kg 

 

3 
 

 
 

za op.  
za szt. 
za kg 

 

4 
 
 

 
za op.  
za szt. 
za kg 

 

✓ Oferta zgłoszona przez Operatora obowiązuje w czasie przez niego wskazanym lub do wyczerpania zapasów.  

✓ Zgłoszenie jest równoznaczne ze zobowiązaniem utrzymania zadeklarowanej ceny przez wskazany  
czas obowiązywania promocji oraz właściwego dla promowanego produktu terminu przydatności do sprzedaży. 

✓ Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na rozpakowanie/rozdrobnienie produktu, jeśli okaże  
się  to konieczne do wykonania zdjęć artykułu. 

✓ Regulamin oferty promocyjnej „Hit dnia” dostępny jest w Dziale Marketingu oraz w Dziale Kwiatów WGRO S.A. 
W razie pytań prosimy o kontakt tel. 61 8763 494 / 416 (Dział Marketingu) oraz 61 8763 344/ 461 (Dział 
Kwiatów).  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WGRO S.A. na potrzeby oferty „Hit dnia”, zgodnie z 
Dz. Urz. EU L z 2016 r. nr 119, s.1. Zgoda jest wymagana do udziału w akcji.   

 
TAK     NIE  

 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
Data, podpis i pieczątka osoby upoważnionej do składania zgłoszenia 

 
WYPEŁNIA DZIAŁ MARKETINGU 

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia: 

…………………………………………………………………… 

Data i podpis pracownika Działu Marketingu 

Hala Box Numer telefonu 

 

 

  

Czas obowiązywania promocji  
czas, w którym zgłoszony produkt dostępny jest w cenie podanej w Hicie dnia. 

 

Czas dystrybucji Hitu dnia  
minimalnie 1, maksymalnie 5 dni roboczych, czas dystrybucji może być krótszy lub równy czasowi 
obowiązywania promocji, łącznie dystrybuowanych jest 500 szt. ulotek, nakład dzienny zależy od liczby 
dni (500 szt./ liczba dni). 

 


