
Regulamin Konkursu 
„Dlaczego warto prowadzić dokumentację w Systemie HACCP-WGRO S.A. i jakie masz z 

tego korzyści ?” 
w Biuletynie Nasz Rynek 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Konkurs ogłoszony jest w styczniowo-lutowym wydaniu biuletynu (1/121/2021) 

zwanym dalej Biuletynem. Konkurs zwany dalej Konkursem, przeprowadzany jest  

w terminie od dnia 26 lutego 2021 r. do 9 kwietnia 2021 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 może zostać każdy Uczestnik rynku hurtowego WGRO S.A. 

(najemca lub podnajemca miejsca handlowego na WGRO S.A. lub ich pracownicy). 

Zgłoszenie konkursowe dokonywane jest jako osoba fizyczna. Z udziału w Konkursie 

wyłączeni są pracownicy WGRO S.A oraz ich rodzina. 

4. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Dlaczego warto 

prowadzić dokumentację w Systemie HACCP-WGRO S.A. i jakie masz z tego korzyści ? 

Odpowiedź powinna składać się maksymalne z 50 słów.  

5. Rozwiązanie zadania konkursowego należy przesłać na adres e-mail: 

naszrynek@wgrosa.pl, w terminie do dnia 19 marca 2021 r.  

6. W Konkursie wygrywa osoba (Zwycięzca), która prześle najciekawszą odpowiedź,  

w terminie określonym w §1 pkt. 5. Nagrodą w Konkursie jest karta upominkowa na 

kwotę 300 zł do wykorzystania w punkcie gastronomicznym POGWARKA na  WGRO 

S.A. 

7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

§2 

Przebieg konkursu 

1. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi dnia 26 lutego 2021 r. 

2. Uczestnik konkursu przesyła odpowiedź stanowiącą rozwiązanie zadania 

konkursowego w terminie określonym w §1 pkt. 5, na adres e-mail: 

naszrynek@wgrosa.pl. 

3. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona wewnętrzna Komisja Konkursowa Organizatora  

do dnia 26 marca 2021 r.  

4. Kontakt ze Zwycięzcami konkursu nastąpi nie później niż dnia 31.03.2021r.  

W wypadku nieudanej 3-krotnej próby kontaktu ze Zwycięzcą, WGRO S.A. wskaże 

następnego Uczestnika, którego odpowiedź będzie najciekawsza, w kolejności 

chronologicznej. 
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5. Przekazanie nagrody nastąpi do dnia 9 kwietnia 2021 r. w siedzibie WGRO S.A.  

6. Zakończenie Konkursu nastąpi dnia 9 kwietnia 2021 r.  

7. Informacja o Zwycięzcy zostanie opublikowana w kolejnym wydaniu Biuletynu.  

§3 

Wyniki konkursu i nagrody 

1. Fundatorem nagrody w Konkursie jest WGRO S.A. 

2. W Konkursie przyznawana jest jedna nagroda dla osoby, która prześle najciekawszą 

odpowiedź konkursową, zgodnie z §1 ust. 5. Nagrodą w konkursie jest karta 

podarunkowa o wartości 300,00 zł  do wykorzystania w punkcie gastronomicznym 

POGWARKA na WGRO S.A. 

3. Przyznana nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani pieniężne.  

4. Wyboru najciekawszej odpowiedzi dokona Komisja Konkursowa powołana przez 

WGRO S.A.  

§4 

Postanowienia końcowe 

1. Konkurs nie jest loterią, ani żadną inną formą gry określoną 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.   

2. Każde zgłoszenie nadesłane na adres: naszrynek@wgrosa.pl traktowane 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. Dokonanie zgłoszenia w Konkursie i podanie swoich danych drogą mailową oznacza 

akceptację przez Uczestnika konkursu postanowień niniejszego Regulaminu oraz 

wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych 

oraz związanych z realizacją Konkursu.  

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania 

nagrodzonych i wyróżnionych odpowiedzi konkursowych w całości lub w części. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 lutego 2021r.  

 

 

 


