
Regulamin Konkursu „Kibicujmy RAZEM”! 

§1 

Postanowienia ogólne 

I. Konkurs „Kibicujmy RAZEM”, zwany dalej Konkursem, przeprowadzany jest  

w terminie od dnia 14 czerwca do 15 lipca 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.). 

III. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy Uczestnik rynku hurtowego WGRO S.A.: 

Akcjonariusz, Najemca, Podnajemca, Pracownik boksu, Klient hurtowy branży 

żywnościowej i florystycznej. Zgłoszenie konkursowe dokonywane jest jako osoba 

fizyczna. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy WGRO S.A. oraz ich rodziny. 

IV. Zadanie konkursowe polega na: 

1) wykonaniu zdjęcia ukazującego Uczestnika konkursu samego lub  

w towarzystwie, pokazującego w jaki sposób kibicuje polskiej reprezentacji 

podczas rozgrywek Euro 2020, odbywających się w czerwcu i lipcu 2021 r. 

Zdjęcie konkursowe należy wykonać na terenie WGRO S.A. Zdjęcie należy 

przesłać na adres: naszrynek@wgrosa.pl w terminie określonym w punkcie  

VI tego paragrafu,  

2) podaniu następujących danych Uczestnika:  

a) imię i nazwisko,   

b) numer telefonu, 

c) NIP firmy.    

V. Niepełne zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie (pominięcie którejkolwiek danej 

osobowej lub brak zdjęcia) jest nieprawidłowe i powoduje wykluczenie Uczestnika  

z Konkursu.  

VI. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie należy przesłać od dnia 14 czerwca 2021 r. od 

godz. 00:00 do dnia 20 czerwca 2021 r. do godz. 23:59 (zgodnie z czasem serwera 

WGRO S.A.).  

VII. Konkurs przewiduje 5 równorzędnych miejsc zwycięskich, dla pięciu Uczestników, 

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

VIII. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

 

 

 

 



§2 

Przebieg Konkursu 

I. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi dnia 14 czerwca 2021 r. o godz. 00:00. 

II. Uczestnik konkursu dokonuje zgłoszenia w Konkursie, za pomocą poczty e-mail, 

wysyłając zdjęcie konkursowe na adres: naszrynek@wgrosa.pl, w terminie określonym 

w §1 ust. VI. Poprawnie dokonane zgłoszenie powinno zawierać zdjęcie konkursowe 

oraz dane Uczestnika konkursu, określone w §1 ust. IV. 

III. Po przesłaniu zgłoszenia, Uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie zgłoszeń 

konkursowych. Uczestnik otrzyma drogą mailową potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia 

konkursowego. 

IV. Rozstrzygnięcia Konkursu do dnia 23 czerwca 2021 r. dokona wewnętrzna Komisja 

konkursowa powołana przez WGRO S.A.  

V. Kontakt ze Zwycięzcami konkursu nastąpi nie później niż dnia 25 czerwca 2021 r. drogą 

telefoniczną. W wypadku nieudanej 3-krotnej próby kontaktu ze Zwycięzcą, Komisja 

konkursowa wskaże kolejnego Uczestnika. WGRO S.A. nie ponosi odpowiedzialności  

z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy o wygranej w przypadku podania 

przez Uczestnika błędnych danych w formularzu zgłoszeniowym.  

VI. Przekazanie informacji o rozstrzygnięciu Konkursu na stronie internetowej 

www.wgro.com.pl, na Fanpage’u na Facebooku „WGRO S.A.- rynek hurtowy Poznań, 

Franowo” oraz w grupach prywatnych na Facebooku „WGRO S.A.- żywność” i „WGRO 

S.A.- florystyka” nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 r. 

VII. Przekazanie nagród nastąpi do dnia 15 lipca 2021 r. w siedzibie WGRO S.A.   

W przypadku braku odbioru nagrody w terminie do 20 lipca 2021 r., nagroda pozostaje 

w dyspozycji WGRO S.A.   

VIII. Zakończenie Konkursu nastąpi dnia 15 lipca 2021 r.   

§3 Wyniki konkursu i nagrody 

I. W Konkursie przyznawanych jest pięć równorzędnych miejsc zwycięskich, którym 

przyznane zostaną nagrody rzeczowe o równej wartości.  

II. Nagrodą w Konkursie jest piłka futbolowa z autografem Antoniego Piechniczka- byłego 

piłkarza i trenera polskiej reprezentacji, którego jednym z wielu osiągnięć było 

doprowadzenie polskiej reprezentacji do III miejsca w Mistrzostwach Świata w Piłce 

Nożnej w 1982 r.    

III. Kryterium wyboru Zwycięzców w Konkursie jest: 

1) oryginalność, 

2) kreatywność, 

3) energia oraz emocje przedstawione na zdjęciu.  

IV. Przyznane nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani pieniężne.  

V. Każdy Uczestnik Konkursu może zająć tylko jedno z miejsc zwycięskich. 
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§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. Każda wiadomość mailowa nadesłana na adres mailowy naszrynek@wgrosa.pl, 

zawierająca odpowiedź na pytanie konkursowe oraz dane Uczestnika, w terminie 

określonym w §1 ust. VI traktowana jest jako zgłoszenie udziału w Konkursie.  

III. Każdy Uczestnik może wysłać więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe.  

IV. 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.  

V. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegać będą przepisom kodeksu 

cywilnego i innych ustaw.  

VI. Przystąpienie do Konkursu oznacza przeniesienie przez Autora zdjęcia 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. Dokonanie zgłoszenia 

oznacza uzyskanie przez Uczestnika konkursu zgód Autora zdjęcia i pozostałych osób 

widocznych na zdjęciu, dla Uczestnika konkursu i WGRO S.A., na wykorzystanie  

i publikowanie ich wizerunku w ramach Konkursu. 

VII. Dokonanie zgłoszenia w Konkursie i podanie swoich danych w zgłoszeniu 

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 konkursu za pomocą portalu społecznościowego Facebook: na 

Fanpage’u „WGRO S.A.- rynek hurtowy Poznań, Franowo”, oraz w grupach prywatnych 

„WGRO S.A.- żywność” i „WGRO S.A.- florystyka”, na stronie internetowej 

wgro.com.pl, a także w Biuletynie Nasz RYNEK.   
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