
Regulamin Konkursu „Wiosenne przebudzenie” 

§1 
Postanowienia ogólne 

I. Konkurs „Wiosenne przebudzenie” zwany dalej Konkursem, przeprowadzany jest  
w terminie od dnia 10 maja do dnia 18 czerwca 2021 r.  

II. 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.).  

1) Uczestnikiem konkursu może zostać osoba pełnoletnia, która dokonała zgłoszenia  
w Konkursie. Zgłoszenie konkursowe dokonywane jest jako osoba fizyczna. Z udziału  

w Konkursie wyłączeni są pracownicy WGRO S.A. oraz ich rodziny.  
III. Zgłoszenie w Konkursie polega na poprawnym wykonaniu zadania konkursowego, które składa 

się z następujących etapów:  
1) Wejścia na stronę internetową produktzwgrosa.pl, w informację dotyczącą Konkursu;  
2) Wypełnienia wszystkich pól formularza konkursowego, podając:  

a) imię i nazwisko Uczestnika, 

b) adres mailowy Uczestnika, 

c) numer telefonu Uczestnika, 

d) treść wiadomości, stanowiącą rozwiązanie zadania konkursowego.  
IV. Zadanie konkursowe polega na: 

1) Udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Na które sezonowe warzywo lub owoc czekasz  

z utęsknieniem tej wiosny? Jakie ulubione danie z nim przyrządzisz, kiedy już pojawi się w 
Twojej kuchni? (odpowiedź powinna składać się maksymalnie  

z 50 słów); 
2) Wskazaniu sklepu, należącego do programu „Produkt z WGRO S.A.”, zlokalizowanego  

w okolicy zamieszkania Uczestnika konkursu, podając: nazwę oraz adres sklepu. Uczestnik 
konkursu może skorzystać z mapy sklepów dostępnej w zakładce „Znajdź sklep” na stronie 

internetowej produktzwgrosa.pl.  
V. W Konkursie przewidziane jest I, II i III miejsce zwycięskie. Wygrywają osoby (Zwycięzcy), które 

prześlą najciekawszą odpowiedź, w terminie do 30 maja 2021 r do godz. 23:59:00. 
VI. Zwycięzców w Konkursie wybiera wewnętrzna Komisja konkursowa, powołana przez  

WGRO S.A.  

VII. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  
VIII. Każdy Uczestnik konkursu może przesłać dowolną liczbę zgłoszeń.  

§2 Przebieg konkursu 

I. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi dnia 10 maja 2021 r.  

II. Uczestnik konkursu dokonuje zgłoszenia w Konkursie zgodnie z wytycznymi określonymi  

w §1 ust. 4 i 5, w terminie od dnia 10 do dnia 30 maja 2021 r.  

III. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona wewnętrzna Komisja Konkursowa WGRO S.A. do dnia  
7 czerwca 2021 r.  

IV. Kontakt ze Zwycięzcami konkursu nastąpi nie później niż dnia 11 czerwca 2021 r.  
W wypadku nieudanej 3-krotnej próby kontaktu ze Zwycięzcą, WGRO S.A. wskaże następnego 
Uczestnika, którego odpowiedź będzie najciekawsza.  

V. Przekazanie nagrody nastąpi do dnia 18 czerwca 2021 r. w sklepie ze znakiem „Produkt  
z WGRO S.A.”, który został wskazany przez Zwycięzcę w dokonanym zgłoszeniu konkursowym. 

VI. Zakończenie Konkursu nastąpi dnia 18 czerwca 2021 r.  



VII. Informacja o Zwycięzcy zostanie opublikowana na Fanpage’u „Produkt z WGRO S.A.- lokalne 

sklepy” oraz na stronie internetowej www.produktzwgrosa.pl.  

§3 Wyniki konkursu i nagrody 

I. Fundatorem nagród w Konkursie jest WGRO S.A.  
II. W Konkursie przyznawane są trzy nagrody:  

I miejsce- wyciskarka wolnoobrotowa firmy Hurom,  
II miejsce- grill elektryczny firmy Teffal,  
III miejsce- zestaw składający się z dwóch pojemników typu lunchbox, butelki termicznej 

oraz zestawu woskowijek.  

III. Przyznane nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani pieniężne.  
IV. Każdy Zwycięzca może zająć tylko jedno miejsce zwycięskie.  

§4 Postanowienia końcowe 

I. 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.  

II. Każde zgłoszenie nadesłane poprzez formularz konkursowy na stronie internetowej 
www.produktzwgrosa.pl traktowane jest jako zgłoszenie udziału w Konkursie.  

III. 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.  
IV. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegać będą przepisom kodeksu 

cywilnego i innych ustaw.  

V. Dokonanie zgłoszenia w Konkursie i podanie swoich danych w formularzu konkursowym 
oznacza akceptację przez Uczestnika konkursu postanowień niniejszego Regulaminu oraz 

wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych oraz 

związanych z realizacją Konkursu, w tym publikowania informacji na temat Zwycięzców  
w Konkursie na Fanpage’u „Produkt z WGRO S.A.- lokalne sklepy” oraz na stronie internetowej 
produktzwgrosa.pl  

VI. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania nagrodzonych  
i wyróżnionych rozwiązań zadania konkursowego w całości lub w części.  

http://www.produktzwgrosa.pl/

