
Regulamin Konkursu 
„Upominek Idealny” 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Konkurs „Upominek Idealny”, zwany dalej Konkursem, przeprowadzany jest  

w terminie od dnia 25 maja do dnia 31 sierpnia 2022r. 

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 (WGRO S.A.). 

3. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy Florysta, który należy do grupy zamkniętej 

„WGRO S.A. – florystyka”. Zgłoszenie konkursowe dokonywane jest jako osoba prawna.  

Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy WGRO S.A. oraz członkowie ich rodzin. 

4. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu pod postem konkursowym na grupie zamkniętej 

„WGRO S.A. – florystyka” zdjęcia przedstawiającego kompozycję kwiatową, tzw. flower boks  

z wykorzystaniem artykułów spożywczych. 

5. Każde udostępnione zdjęcie w komentarzu stanowi zgłoszenie w Konkursie, akceptację 

postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby działań marketingowych oraz działań związanych z przeprowadzeniem 

Konkursu. 

6. Uczestnik konkursu, dokonując zgłoszenia konkursowego potwierdza, że jest autorem 

wykonanej pracy i posiada do niej prawa autorskie. 

7. Zgłoszenia należy udzielić do dnia 30 czerwca 2022r. do godz. 23:59, zgodnie z czasem 

systemowym WGRO S.A. 

8. Konkurs przewiduje trzy nagrody zwycięskie o jednakowej wartości - 300zł brutto. Zwycięzcy 

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

9. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

10. Uczestnik konkursu ma świadomość, że zgłaszając się do konkursu reprezentuje 

przedsiębiorstwo. Biorąc udział w konkursie jako właściciel, reprezentant lub pracownik 

nagrodzona zostanie kwiaciarnia. 

§2 

Przebieg konkursu 

1. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi dnia 25 maja 2022r. o godz. 10:00. 

2. Uczestnik konkursu zgłasza w komentarzu pracę konkursową, stanowiącą realizację zadania 

konkursowego w terminie określonym w §1 ust. 7, w formie określonej w §1 ust. 4.  

3. Rozstrzygnięcie Konkursu do dnia 8 lipca 2022 r. dokona wewnętrzna Komisja Konkursowa 

powołana przez WGRO S.A.  

4. Kontakt ze Zwycięzcami konkursu nastąpi nie później niż dnia 15 lipca 2022r.  

W wypadku nieudanej 3-krotnej próby kontaktu ze Zwycięzcą, nagroda przepada. 

5. Przekazanie informacji o rozstrzygnięciu Konkursu w grupie zamkniętej WGRO S.A. - florystyka 

oraz na Fanpage’u WGRO S.A.- rynek hurtowy Poznań, Franowo nastąpi do dnia 13 lipca 2022r. 

6. Przekazanie nagrody nastąpi do dnia 29 lipca 2022r. na terenie WGRO S.A.  

W przypadku braku odbioru nagrody do 29 lipca 2022r., nagroda zostaje anulowana.   



7. Zakończenie Konkursu nastąpi dnia 29 lipca 2022r.   

§3 

Wyniki konkursu i nagrody 

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

2. Kryteria wyboru Laureatów:  

1) zgłoszenie powinno przedstawiać kompozycję kwiatową z wykorzystaniem artykułów 

spożywczych, w dowolnej formie florystycznej.  

2) zgłoszenie konkursowe przesyłane jest w formie zdjęcia.  

3) Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę: estetykę wykonanej pracy, 

pomysłowość oraz oryginalność połączenia produktów florystycznych ze spożywczymi. 

4) zgłoszenie powinno być zgodne z przepisami prawa i ogólnie przyjętymi zasadami 

współżycia społecznego. 

5) zadanie konkursowe powinno być zrealizowane w formie i terminie określonym  

w §1 ust. 4 oraz 7.  

3. Konkurs przewiduje trzy nagrody o jednakowej wartości – zwrot kosztów zakupów dokonanych 

w halach spożywczych na terenie WGRO S.A. w Poznaniu w wysokości maksymalnie 300 zł 

brutto. Aby otrzymać zwrot należy spełnić następujące warunki: 

1) Laureat konkursu dokonuje zakupów we własnym zakresie na terenie hal spożywczych 

WGRO S.A.  

2) Na dokonane zakupy pobiera fakturę na dane WGRO S.A.: 

Wielkopolska Gildia Rolno - Ogrodnicza S.A. w Poznaniu 

ul. Franowo 1, 61-302 Poznań 

NIP: 782-00-06-169 

3) Faktura opłacona zostaje gotówką przez Laureata. 

4) Laureat może wybrać dowolną liczbę boksów, w których dokona zakupów. Ważne, 

żeby kwoty brutto widoczne na fakturach nie przekraczały łącznie 300zł brutto. 

5) Możliwe jest rozliczenie kilku faktur.  

6) Rozliczeniu podlegają tylko pełne faktury, np.:  

- mając faktury na kwoty: 100zł, 100zł, 70zł, 40zł, faktura na kwotę 40zł nie zostanie 

rozliczona, 

- mając faktury na kwoty: 100zł, 100zł, 70zł, 30zł, 10zł, faktura na kwotę 10zł nie 

zostanie rozliczona., 

- mając faktury na kwoty: 100zł, 50zł, 20zł, wszystkie faktury zostaną rozliczone. 

Pozostała różnica nie zostanie wypłacona, 

- w przypadku jednej faktury powyżej 300zł brutto nie zostanie ona rozliczona  

7) Zwrot możliwy do odebrania jest jeden raz. Oznacza to, że w celu jego otrzymania 

należy stawić się po niego w jednym terminie, ze wszystkimi fakturami. 

8) Aby uzyskać zwrot należy stawić się do Działu Marketingu w biurowcu WGRO S.A. 

9) Otrzymanie zwrotu możliwe jest do 31 sierpnia 2022 r.  

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

 

 



§4 

Postanowienia końcowe 

1. Konkurs nie jest loterią ani żadną inną formą gry określoną w ustawie z dnia  

19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r., 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. 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: 

1) zwielokrotnianie, kopiowanie i nagrywanie zdjęć przy użyciu wszelkich dostępnych 

metod i środków; 

2) stałe lub czasowe powielanie zdjęć przy użyciu wszelkich dostępnych metod i środków; 

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

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

elektronicznej oraz drukowanej; 

4) zamieszczanie w innych publikacjach oraz magazynach w formie elektronicznej lub 

drukowanej; 

5) dystrybucję publikacji zawierających nadesłane zdjęcia na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz zagranicą; 

6) korekta i obróbka zdjęć w zakresie potrzebnym do dostosowanie zdjęć do publikacji w 

kalendarzu i oraz w celu wykorzystania w zakresie określonym powyżej. 

5. 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. 

6. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegać będą przepisom kodeksu 

cywilnego i innych ustaw.  

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2022r.  

 


