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Regulamin Konkursu  „Hasło reklamowe”  

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Konkurs „Hasło reklamowe”, zwany dalej Konkursem, przeprowadzany jest w terminie od 15  

do 31 marca 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, dalej WGRO S.A.. 

3. Uczestnikiem konkursu jest każda osoba, która posiada kwartę klienta WGRO S.A., i spełni zadania 

konkursowe. Zgłoszenie konkursowe dokonywane jest jako osoba fizyczna.  

Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy WGRO S.A. oraz członkowie ich rodzin, a także najemcy, 

podnajemcy oraz pracownicy firm operujących na WGRO S.A. 

4. Zadaniem konkursowym jest: 

a. dokonanie minimum 3 wjazdów zakupowych na teren Organizatora konkursu, w okresie  

od 15 do 31 marca 2021 r.,  

b.  przesłanie  mailem na adres: naszrynek@wgrosa.pl propozycji hasła/sloganu reklamującego  

kwiaty i florystykę, do dnia 6 kwietnia 2021 roku 

5. Wjazdem zakupowym jest wjazd na teren Organizatora konkursu, na podstawie karty wjazdowej,  

w celu dokonania zakupów hurtowych. Numer karty wjazdowej należy podać w zgłoszeniu 

konkursowym. 

6. Hasło/slogan reklamowy ma za zadanie popularyzować kwiaty i florystykę w kwiaciarniach.  

Treść hasła musi być autorską propozycją uczestnika konkursu, nie może zawierać wulgaryzmów i 

naruszać praw innych osób. 

7. Każdy nadesłany e-mail stanowi zgłoszenie w Konkursie i akceptację postanowień niniejszego 

Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby działań 

marketingowych oraz działań związanych z przeprowadzeniem Konkursu.  

8. Przystąpienie do Konkursu, oznacza przeniesienie przez Autora nieodpłatnie praw autorskich  
na Organizatora konkursu. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania 
i/lub wykorzystywania w materiałach promocyjnych prac konkursowych w całości lub w części. 

9. Konkurs przewiduje trzy zróżnicowane miejsca zwycięskie, dla trzech Uczestników, którzy zostaną 

wskazani przez Komisję Konkursową, powołaną przez WGRO S.A.  

10. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

 

§2 

Przebieg konkursu 

1. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi - 15 marca 2021 r. o godz. 00:00. 

2. Uczestnik konkursu dokonuje minimum 3 wjazdów w okresie od 15 do 31 marca 2021 roku i wysyła 

hasło reklamowe, stanowiące odpowiedź na zadanie konkursowe w terminie określonym  

w §1 ust. 4, w formie określonej w §1 ust. 6. W treści maila należy dodatkowo podać numer karty 

klienta WGRO S.A., oraz dane kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu). 

3. Rozstrzygnięcia Konkursu do dnia 12 kwietnia 2021 r. dokona wewnętrzna Komisja Konkursowa 

powołana przez WGRO S.A.  
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4. Kontakt ze Zwycięzcami konkursu nastąpi nie później niż dnia 13 kwietnia 2021 r.  

W wypadku nieudanej 3-krotnej próby kontaktu ze Zwycięzcą, Komisja konkursowa wskaże kolejnego 

Uczestnika, z listy rezerwowej, wybranego w oparciu o przyjęte kryteria konkursowe.  

5. Przekazanie informacji o rozstrzygnięciu Konkursu na Fanpage’u WGRO S.A.- rynek hurtowy Poznań, 

Franowo nastąpi do dnia 15 kwietnia 2021 r. 

6. Przekazanie nagrody nastąpi do dnia 30 kwietnia 2021 r. na terenie WGRO S.A.  

W przypadku braku odbioru nagrody w terminie do 30 kwietnia 2021 r., nagroda zostaje anulowana.   

7. Zakończenie Konkursu nastąpi dnia 30 kwietnia 2021 r.   

§3 

Wyniki konkursu i nagrody 

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

2. Kryteria wyboru Laureatów:  

a. Weryfikacja liczby wjazdów zakupowych na teren WGRO S.A. na podstawie analizy numeru 

karty klienta 

b. Kryterium oceny hasła przez Komisję Konkursową stanowić będą w szczególności lecz nie 

wyłącznie następujące elementy: oryginalność pomysłu, sposób ujęcia – forma zapisu, 

błyskotliwość twórcy.  

c. Zadanie konkursowe powinno być zrealizowane w formie i terminie określonym  

w §1 ust. 4.  

3. Konkurs przewiduje następujące nagrody:  

I miejsce - voucher do Media Expert o wartości 2 500 zł. Dodatkowo zdobywca I miejsca otrzyma 

nagrodę pieniężną, której wartość odpowiada kwocie podatku od wygranej. Nagroda pieniężna 

w całości zostanie przeznaczona na potrącenie 10% ryczałtowego podatku od wygranych w 

konkursach (zg. z art. 30 ust. 1 pkt. 2 PDOF). W związku z tym podatek zostanie zapłacony przez 

płatnika – WGRO S.A.  

II miejsce - voucher do Media Expert o wartości 1 500 zł, 

III miejsce - voucher do Media Expert o wartości 1 000 zł. 

4. Przyznane nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani pieniądze.   

§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. WGRO S.A. zastrzega sobie prawo innego podziału nagród oraz ufundowania nagród dodatkowych.  

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania i/lub nagrodzonych i 

wyróżnionych odpowiedzi konkursowych w całości lub w części. 

4. 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. 

5. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegać będą przepisom kodeksu cywilnego i 

innych ustaw.  

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 marca 2021 r. 


