Regulamin konkursu „Najpiękniejszy Ogród, Balkon/Taras, Trawnik 2017”
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
• KONKURS POD HONOROWYM PARTONATEM BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
•

2.

3.

Organizatorem konkursu i fundatorem nagród „Najpiękniejszy Ogród ,Balkon/Taras, Trawnik 2017”
jest sklep ogrodniczy Agroservice II z siedzibą w Jarosławiu ul. Słowackiego 30.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec miasta Jarosławia posiadający ogród, działkę, balkon,
taras.
2.2. Dane osobowe uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz będą wykorzystywane
do celów prowadzonego Konkursu, wyłonienia Zwycięzców Konkursu, ogłoszenia wyników
oraz realizacji i wydania nagród. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz
ich poprawiania i usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia
Konkursu oraz wydania nagród.
2.3. Konkurs prowadzony jest na terenie miasta Jarosławia.
2.4. W konkursie nie mogą brać udziału Pracownicy i Przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów
biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
3.1. Konkurs prowadzony będzie od 1 maja 2017 do 26 czerwca 2017 roku, (wydanie nagród nastąpi
dnia 2.07.2017 r podczas dni Jarosławia w trakcie programu POLSKA w KWIATACH).
3.2. Rejestracja zgłoszeń do udziału w konkursie prowadzona będzie od 10 czerwca 2017 do 26 czerwca 2017
roku, przy czym zastrzega się, iż rejestrowanie zgłoszeń w bazie uczestników, prowadzone będzie
na podstawie formularza dostępnego w internecie na stronch www.agroservice.com.pl lub na formularzu
dostępnym w sklepie Agroservice przy ul. Słowackiego 30
3.3. Konkurs ma na celu promowanie spędzania wolnego czasu w ogrodzie na działce jak również
upowszechnianie kultury uprawy roślin (do it yourself/ zrób to sam) .
3.4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie:
a) wypełnionego formularza rejestracyjnego będącego Załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu
zawierającego następujące dane:
•

imię (imiona) nazwisko

•

adres

•

telefon kontaktowy,

•

email

•

własnoręczny podpis - zgoda na warunki regulaminu i poświadczający zapoznanie się z jego treścią,

•

zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodne z regulaminem Konkursu,

b) przedłożenie wypełnionego poprawnie formularza rejestracyjnego na adres Organizatora do dnia 26 czerwca
2017: Sklep Agroservice Jarosław ul. Słowackiego 30 lub email: konkurs@agroservice.com.pl
c) zgłaszający, który dołączy formularz rejestracyjny do konkursu po dniu 26 czerwca 2017 nie weźmie udziału w
konkursie.
3.5. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń organizator przeprowadzi oględziny zgłoszonego do konkursu
ogrodu, balkonu/tarasu, trawnika.
3.6. Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach tj,
• Ogród
• Balkon/Taras
• Trawnik
trzem najlepszym uczestnikom z każdej z kategorii.

3.7. Nagrody w promocji przyznawane są na rzecz uczestnika, o której mowa w pkt. 2 par. 1 niniejszego
Regulaminu a zatem po stronie ww. uczestników nastąpi bowiem przysporzenie majątkowe w postaci
wzrostu ich dochodów. Stąd też w tej sytuacji zastosowanie znajduje uregulowanie wyrażone w treści art.
14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc wartość tych nagród (wygranych)
należy traktować jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określony w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww.
ustawy.
3.8. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest sklep ogrodniczy AGROSERVICE z siedzibą
w Jarosławiu przy ul. Słowackiego 30 . Dane osobowe uczestników podlegają ochronie zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz
zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu, wyłonienia Zwycięzców,
ogłoszenia wyników oraz wydania nagród. Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym
w przepisach prawa . Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia
konkursu oraz wydania nagród.
3.9. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z warunkami Regulaminu
i jego akceptacją.
4.

NAGRODY
4.1. Nagrodami w konkursie są:
•

za zajęcie I miejsca w każdej grupie Bon zakupowy o wartości 150,00 PLN brutto do wykorzystania w
sklepie Agroservice ważny do dnia 31 lipca 2017 r.

•

za zajęcie II miejsca w każdej grupie Bon zakupowy o wartości 100,00 PLN brutto do wykorzystania w
sklepie Agroservice ważny do dnia 31 lipca 2017 r.

•

za zajęcie III miejsca w każdej grupie Bon zakupowy o wartości 50,00 PLN brutto do wykorzystania w
sklepie Agroservice ważny do dnia 31 lipca 2017 r.

4.2. Łączna pula nagród wynosi 900,00 PLN brutto.
4.3. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
4.4. Nagrody nie mogą być wymienione na pieniądze, jak również na inne rodzaje nagród. Uczestnikowi nie
przysługuje prawo zastrzegania szczególnych cech nagród, takich jak np. kolor, wielkość, kształt czy rodzaj
nagrody. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących niniejszego
Konkursu mają charakter poglądowy.
5.

ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW i WYDANIE NAGRÓD
5.1. Wyłonienie Zwycięzców nagród nastąpi przez wynik oceny (skala 10 punktowa) i zsumowania wyników 5
członków komisji.
5.2. Trzem Uczestnikom, którzy osiągną najwyższą punktację w danej grupie, Komisja przyzna nagrody. Dotyczy
to wszystkich grup.
5.3. Wyłonienie Zwycięzców w Konkursie zostanie przeprowadzane w ciągu następnego dnia po zakończeniu
pracy komisji tj 1 lipca 2017.
5.4. wygranej w konkursie Zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie (5 prób połączeń) w terminie 1 dnia
od daty wyłonienia Zwycięzców.
5.5. Nagrody w części rzeczowej zostaną przekazane podczas dni Jarosławia w trakcie programu POLSKA w
KWIATACH w dniu 1 lipca lub na adres podany w formularzu rejestracyjnym.
5.6. Nagrody nie odebrane przez Zwycięzców w konkursie, z przyczyn leżących po ich stronie, pozostaną w
dyspozycji Organizatora.
5.7. Uczestnik potwierdzi odbiór nagrody własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu odbioru lub protokole
przekazania nagrody stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. W razie wątpliwości osoba
doręczająca przesyłkę może poprosić uczestnika o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość celem
sprawdzenia tożsamości.

5.8. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez przedstawiciela dystrybutora nieprawdziwych danych,
lub danych osób trzecich, a zwłaszcza za wynikającą z tego niemożność dostarczenia nagrody oraz za
nieudostępnienie lub udostępnienie nieprawidłowych danych.
6.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU
6.1. Organem decydującym o przyznaniu nagród, o których mowa w niniejszym Regulaminie, będzie komisja
konkursowa. Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z konkursem.
6.2. Komisja konkursowa składa się z 5 członków powołanych przez Organizatora.

7.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, uczestnicy winni zgłaszać na piśmie
w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia wydawania nagród.
O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje złożone
po tym terminie nie będą rozpatrywane.
7.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i ewentualnie numer
telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
7.3. Reklamacja winna być zgłoszona na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni
roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.
7.4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
7.5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres wskazany
w reklamacji, w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

8.

OGRANICZENIE ROSZCZEŃ
8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie
Zwycięzcy Konkursu.
8.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której formularz zgłoszeniowy do konkursu zostanie
złożony przez osoby nieuprawnione.
8.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wypełniony formularz rejestracyjny.

9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Regulamin Konkursu dostępny będzie dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej
www.agroservice.com.pl
9.2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

