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Regulamin  

Konkursu „Nasze swojskie jabłka wielkopolskie”  
 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. 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. oraz 

Koło Sadowników Wielkopolskiego Związku Ogrodniczego, z siedzibą przy ulicy Franowo 1, 61-302 

Poznań, NIP: 7770002895, zwane dalej Kołem Sadowników. 

2. Konkurs „Nasze swojskie jabłka wielkopolskie”, zwany dalej Konkursem, przeprowadzany jest 

w terminie od 15 listopada 2021 r. do 15 marca 2022 r. 

3. Uczestnikami konkursu są będący podmiotami prawnymi, Uczestnicy programu lojalnościowego 

„Produkt z WGRO S.A.”. 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

 

§2 

Zasady Konkursu 

1. Zadaniem konkursowym jest budowa najbardziej estetycznej i atrakcyjnej handlowo ekspozycji 

Jabłek Wielkopolskich w sklepie uczestniczącym w programie „Produkt z WGRO S.A.” oraz 

przesłanie jej fotografii na adres naszrynek@wgrosa.pl lub dokonanie zgłoszenia za 

pośrednictwem komentarza pod postem konkursowym opublikowanym przez Organizatora na 

grupie zamkniętej (prywatnej) Facebooka – „WGRO S.A. – żywność”. 

2. Zgłoszenia konkursowego należy dokonać do 15 grudnia 2021 r. do godz. 23:59, zgodnie z 

czasem systemowym WGRO S.A. 

3. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana przez WGRO S.A. (dwóch 

członków komisji) oraz Koło Sadowników (jeden członek komisji). 

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na grupie „WGRO S.A. – żywność” do dnia 17 grudnia 2021 r. 

5. Nagrody w konkursie to: 

• I miejsce – 1 tona jabłek I klasy, 

• II i III miejsce – po 0,5 tony jabłek I klasy.  

6. Uczestnik konkursu może odmówić przyjęcia przyznanej mu nagrody.  

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

8. Wydanie nagród nastąpi po kontakcie z przedstawicielem Koła Sadowników i ustaleniu 

harmonogramu odbioru nagród do 15 marca 2022 r. 

9. Wygrana rzeczowa w konkursie dla przedsiębiorców podlega opodatkowaniu na zasadach 

ogólnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 
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§3 

Postanowienia końcowe  

1. Przesłanie zdjęcia konkursowego, o którym mowa w §2 pkt. 1 oznacza akceptację przez 

Uczestnika Konkursu niniejszego Regulaminu. 

2. Konkurs nie jest loterią, ani żadną inną formą gry przewidzianą 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 przypadku. 

3. Każde zgłoszenie nadesłane poprzez mail na adres naszrynek@wgrosa.pl lub poprzez komentarz 

pod postem umieszczonym na grupie „WGRO S.A. – żywność” traktowane jest jako zgłoszenie 

udziału w Konkursie. 

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. Dokonanie zgłoszenia w Konkursie i podanie swoich danych oznacza akceptację przez Uczestnika 

konkursu postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie jego 

danych osobowych w celach marketingowych oraz związanych z realizacją Konkursu.  

7. Uczestnicy konkursu udzielają WGRO S.A. nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej 

terytorialnie i czasowo licencji i upoważniają WGRO S.A. do bezpłatnego korzystania ze zdjęć i 

użytkowania dostarczonych zdjęć w zakresie wymienionym poniżej:  

a. zwielokrotnianie, kopiowanie i nagrywanie zdjęć przy użyciu wszelkich dostępnych 

metod i środków;  

b. stałe lub czasowe powielanie zdjęć przy użyciu wszelkich dostępnych metod i 

środków;  

c. zamieszczanie w kalendarzu WGRO S.A., na stronie internetowej oraz innych 

ogłoszeniach, reklamach i publikacjach promocyjnych WGRO S.A. w formie 

elektronicznej oraz drukowanej;  

d. zamieszczanie w innych publikacjach oraz magazynach w formie elektronicznej lub 

drukowanej;  

e. dystrybucję publikacji zawierających nadesłane zdjęcia na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz zagranicą;  

f. korekta i obróbka zdjęć w zakresie potrzebnym do dostosowanie zdjęć do publikacji 

w kalendarzu i oraz w celu wykorzystania w zakresie określonym powyżej. 

8. Klauzula informacyjna RODO znajduje się na stronie: https://wgro.com.pl/polityka-prywatnosci/ 

 

§4 

 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2021 r.  
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