Regulamin Konkursu
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.Organizatorem Konkursu jest: INTERNIKO Portale Internetowe z siedzibą w
Tarnowie Podgórnym.
Właściciel portalu www.polskierolnictwo.pl zwana dalej „Organizatorem”.
1.2.Konkurs rozpocznie się dnia 2listopada 2013 roku i zakończy dnia 30. listopada 2013 roku
losowaniem nagrody.
1.3.Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, które spełniają postanowienia i warunki
niniejszego regulaminu. W Konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.
1.4.Konkurs polega na udzieleniu poprawnej odpowiedzi za zadane pytanie. Uczestnik ma wybrać
poprawną odpowiedź z trzech podanych zaznaczając krzyżyk przy odpowiedzi prawdziwej
1.5.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu nadzór sprawuje powołana przez Organizatora
Komisja Nadzorująca.
1.6.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz
członkowie Komisji, a także ich małżonkowie i najbliżsi krewni.
1.7.Konkurs obejmuje swoim obszarem terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1.Uczestnikiem Konkursu, na zasadach określonych w Regulaminie, może być każda osoba
fizyczna, która spełni łącznie następujące warunki:
2.1.1. w okresie od dnia 2 XI do 30 XI 2013 roku zaznaczy prawidłową odpowiedź, wypełni dane
osobowe i wyrazi zgodę na przetwarzanie danych.
3. NAGRODY W KONKURSIE
3.1.Spośród prawidłowo wypełnionych kuponów zostanie wylosowana nagroda główna:
Sprzęt AGD marki ELDOM.

4. OGŁASZANIE WYNIKÓW KONKURSU I ODBIÓR NAGRÓD
4.1. O przyznaniu nagrody oraz terminie, miejscu i sposobie ich przekazania Organizator
poinformuje Uczestników, zwanych dalej „Laureatami”, telefonicznie w dniu rozwiązania

konkursu. . Laureat zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje dane
osobowe (imię, nazwisko, adres zameldowania lub zamieszkania). Nieodebranie telefonu nie
powoduje utraty prawa do nagrody.
4.2.Do Zwycięzców nagród, których wartość przekroczy 760 zł brutto dodatkowo zostanie
wysłana informacja o wygranej jak również o wielkości podatku dochodowego od osób
fizycznych z tytułu wygrania nagrody listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem
odbioru na adres wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu, w ciągu 7 dni roboczych od daty
rozwiązania konkursu. W liście tym będą zawarte informacje o konieczności wpłaty
podatku dochodowego, miejscu, sposobie i terminie wydania nagrody.
4.3.Nagrody zostaną wydane najpóźniej do dnia 31 GRUDNIA 2013 roku po uprzednim
uzgodnieniu miejsca i terminu z laureatami.
4.4.Nie wydane nagrody pozostają własnością organizatora. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za niewydanie nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, w
szczególności w przypadku gdy przyczyną nie wydania jest podanie błędnego adresu na
zgłoszeniu.
4.5.W przypadku, kiedy Laureat jest osobą niepełnoletnią wydanie nagrody może nastąpić
jedynie prawnemu opiekunowi Laureata.
5.6. Wyniki rozwiązania Konkursu, zawierające rodzaj nagrody oraz imię i
nazwisko Laureata zostaną opublikowane na portalu www.polskierolnictwo.pl w
w ciągu 5 dni roboczych od dnia rozwiązania. Laureat zostanie powiadomiony telefonicznie lub
mailowo o wygranej.
4.7.Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego lub rzeczowego). Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej przez Laureata konkursu
nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej
nagrodą).
5.ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
5.1.Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestników ograniczona jest do wysokości
wartości nagród przewidzianych w konkursie.

5.2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia
listów, przesyłek a także za wszelkie inne działania Poczty Polskiej lub innych firm
kurierskich.
5.3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia
zgłoszenia i za nieprawidłowości podanych danych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1 Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z
treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na jego
zasady określone niniejszym regulaminem.
6.2 Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora konkursu przez
okres trwania konkursu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 oraz na
stronie internetowej www.polskierolnictwo.pll podczas trwania konkursu.
6.3 Wszelkie materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Moc
prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.
6.4 Uczestnicy konkursu podpisując stosowne oświadczenie na kuponie konkursowym lub
wypełniając zgłoszenie przez stronę internetową wyrażają zgodę
na przetwarzanie przez Organizatora ich danych w celach promocyjno – marketingowych.
Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne.
6.5 Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu– w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm)- jest Organizator. Uczestnicy mają prawo
wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych.
6.6 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.
6.7 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

