
Regulamin Konkursu „Nadzieja” 
 

§1 Postanowienia ogólne 
 
 
1. Organizatorami konkursu „Nadzieja” są Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A., 61-302 

Poznań, z siedzibą przy ulicy 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 
00014717 NIP: 782-00-06-169, oraz  firma Smithers-Oasis Germany GmbH z siedzibą przy  
Heinrich-Büssing-Str. 5, D-67269 Grünstadt, Germany, zwani dalej Organizatorami. 
 

2. Fundatorami nagród w Konkursie są Organizatorzy. 
 
3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  
 
4. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie 

warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści regulaminu. 
 
5. Konkurs nie jest organizowany, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis 

Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z 
organizacją Konkursu na łamach serwisu. 

 
 

§2 Warunki uczestnictwa w konkursie 

 
1. Konkurs trwa od 21.03.2022 r. do 10.04.2022 r. do godziny 23:59.  

 
2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 20.04.2022 r. poprzez portal społecznościowy 

Facebook, za pośrednictwem fanpage’y Organizatorów: 
(https://www.facebook.com/Kochajmy-kwiaty-105468687456419 
https://www.facebook.com/oasisfloralproducts.polska)  
instagramie  https://www.instagram.com/oasisfloralproductspolska/  
oraz na stronie www.wgro.com.pl. 

 
3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i darmowe. 

 
4. W konkursie może brać udział osoba fizyczna, która reprezentuje podmiot gospodarczy, 

na który wystawiona jest karta klienta WGRO S.A.  
 

5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy WGRO S.A., Smithers-Oasis Germany 
GmbH oraz ich rodziny. 

 
6. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na postanowienia 

niniejszego Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Konkursu. Biorąc 
udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają 
go do udziału w Konkursie. 
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§3 Zadanie konkursowe 

 
1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu kompozycji kwiatowej na stół wielkanocny, 

nawiązującej do tematu „Nadzieja” oraz wykonaniu i przesłaniu zdjęć kompozycji.                         
W kompozycji należy wykorzystać: 

• Gąbkę florystyczną OASIS® (do wyboru: BIO, CLASSIC, IDEAL, BLACK IDEAL lub 
PREMIUM) 

• Naturalny materiał roślinny. 
 
2. Zdjęcia kompozycji, minimum 3, maksimum 5, przedstawiające:  

• 1 zdjęcie obrazujące zastosowane materiały,  

• 1-2 zdjęcia poszczególnych etapów powstawania pracy,  

• 1-2 zdjęcia gotowej pracy,  
należy przesłać na adres email: Landrzejewska@wgrosa.pl wraz opisem oraz podaniem 
następujących informacji: 

• Imię i nazwisko autora, 

• Firma, którą reprezentuje 

• Nr karty klienta WGRO S.A. 
 

3. Zadanie Konkursowe musi być wyłącznie autorstwa Uczestnika i nie może naruszać praw 
lub dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik wykonując zadanie konkursowe, oświadcza, 
że utwory w rozumieniu prawa autorskiego, w szczególności zdjęcia, opisy, stanowią jego 
wyłączną własność. W przypadku zastosowania cytatu, należy podać jego autora.  

 
4. Wykonanie zadania konkursowego zgodnie z postanowieniami §3 pkt. 1 i pkt. 2, stanowi 

zgłoszenie udziału w Konkursie. 
 

5. Przystąpienie do Konkursu w ramach §3 pkt. 1 i pkt. 2 oznacza przeniesienie przez Autora 
nieodpłatnie praw autorskich na Organizatorów Konkursu. Organizatorzy Konkursu 
zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania i/lub wykorzystywania w 
materiałach promocyjnych prac konkursowych w całości lub w części. 

 
6. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana przez Organizatorów komisja 

konkursowa zwana dalej „Jury”, składająca się z przedstawicieli WGRO S.A., i  Smither-
Oasis Germany GmbH oraz niezależnego florysty. Prace będą oceniane anonimowo, co 
oznacza, że członkowie Jury nie będą znali nazwisk autorów. 

 
 

§4 Nagrody 

 
1. W Konkursie zostaną przyznane 3 nagrody (nagroda główna i 2 wyróżnienia):  

• Nagroda główna – 3 miesięczny abonament bezpłatnych wjazdów na WGRO S.A. w 
okresie (maj-lipiec 2022 r.), zestaw narzędzi florystycznych OASIS® 

• Wyróżnienie 1 - miesięczny abonament bezpłatnych wjazdów na WGRO S.A. w 
okresie (maj 2022 r.), karton gąbki florystycznej OASIS® oraz nabłyszczacz 
FloraLife® LeafShine bez silikonu. 

• Wyróżnienie 2 - miesięczny abonament bezpłatnych wjazdów na WGRO S.A. w 
okresie (maj 2022 r.), karton gąbki florystycznej OASIS® oraz zestaw papierowej 
taśmy klejącej OASIS®. 
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2. O formie przekazania nagród, Zwycięzcy zostaną poinformowani indywidualnie.  
 

3. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagród lub przyznania dodatkowych 
nagród. 

 
4. Organizatorzy mają prawo podać imię i nazwisko zwycięzcy oraz osób wyróżnionych na 

fanpage’ach, Instagramie i stronie internetowej Organizatorów. 
 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez 
Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych, numeru karty klienta WGRO 
S.A. 

 
 

§5 Postanowienia końcowe 

 
6. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia 

Konkursu, przekazania Nagród oraz wykonania obowiązków Organizatora, wynikających z 
Regulaminu np. rozpatrzenia reklamacji, a także jeśli istnieją, innych podstawach 
prawnych zgodnie z polityką prywatności Organizatora. 

 
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 marca 2022 r. 

 
8. Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora www.wgro.com.pl w zakładce 

aktualności. 


