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§1
Definicje
Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:
1. Konkurs - należy przez to rozumieć konkurs „Jemy zdrowo i żyjemy sportowo”,
organizowany przez Organizatora Konkursu.
2. Organizator Konkursu - Wielkopolska Gildia Rolno- Ogrodnicza S.A. w Poznaniu, ul.
Franowo 1 (WGRO S.A.).
3. Uczestnik Konkursu - osoba obecna podczas wydarzeń sportowych, spełniająca
warunki opisane w §3 do Regulaminu.
4. Wydarzenie
sportowe
zorganizowana
formuła
biegowa,
w ramach której realizowany jest program „Produkt z WGRO S.A.”.
5. Kupon konkursowy - część ulotki, którą Uczestnik Konkursu otrzymuje podczas
wydarzeń sportowych od WGRO S.A., umożliwiająca wzięcie udziału w Konkursie.
Zawiera numer, biorący udział w losowaniu oraz wolne miejsce, przeznaczone do
wykonania zadania konkursowego.
6. Hostessa- osoba, reprezentująca Organizatora Konkursu na wydarzeniach sportowych,
poruszająca się po terenie ich organizacji, informująca o realizowanych programach.
7. Lokalizacja sklepu- miejsce położenia placówki handlowej z określeniem ulicy lub
podaniem innych szczegółów pozwalających na identyfikację sklepu.

§2
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest WGRO S.A.
2. Konkurs organizowany jest w czasie trwania wydarzeń sportowych, na których
Organizator Konkursu będzie obecny w wybranych miejscach.
3. Informacja o terminach uczestnictwa Organizatora Konkursu w wydarzeniach
sportowych zamieszczona będzie i na bieżąco aktualizowana na stronie internetowej
www.produktzwgrosa.pl
4. Zadaniem konkursowym jest podanie lokalizacji sklepu ze znakiem „Produkt
z WGRO S.A.”, który znajduje się w okolicy zamieszkania Uczestnika Konkursu.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.

§3
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnik Konkursu otrzymuje kupon konkursowy podczas wydarzeń sportowych od
hostess reprezentujących Organizatora Konkursu.
2. Uczestnik Konkursu po otrzymaniu kuponu konkursowego zobowiązany jest podać
lokalizację sklepu ze znakiem „Produkt z WGRO S.A.”, znajdującego się w okolicy
miejsca zamieszkania Uczestnika Konkursu, a także odwiedzić stoisko Organizatora
Konkursu i wrzucić uzupełniony kupon konkursowy do urny. W ten sposób Uczestnik
Konkursu zgłasza swoje uczestnictwo w Konkursie.
3. Uczestnictwo w Konkursie nie jest ograniczone wiekowo.
4. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest anonimowe. Podczas zgłoszenia nie są określane
dane personalne Uczestnika Konkursu.
5. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zachować ulotkę po oderwaniu kuponu
konkursowego, w celu dalszej identyfikacji Uczestnika Konkursu na podstawie numeru
konkursowego, który znajduje się zarówno na kuponie konkursowym jak i na ulotce.
6. Każdy kupon konkursowy może być wylosowaniu tylko jeden raz. Po wylosowaniu
Kupon konkursowy nie wraca do urny i nie bierze udziału w dalszym losowaniu.

§4
Przebieg konkursu
Etap I
Uczestnik Konkursu otrzymuje ulotkę z kuponem konkursowym.
Etap II
Uczestnik Konkursu wpisuje lokalizację sklepu ze znakiem „Produkt z WGRO S.A.”,
znajdującego się w okolicy miejsca zamieszkania Uczestnika Konkursu.
Etap III
Uczestnik Konkursu odrywa kupon konkursowy od ulotki i wrzuca go do urny znajdującej się
na stanowisku Organizatora Konkursu.
Etap IV
Kupony konkursowe zbierane są w urnie na stanowisku Organizatora Konkursu, przez cały
czas trwania wydarzenia sportowego.
Etap V
1. Losowanie trzech nagrodzonych miejsc odbędzie się podczas trwania wydarzenia
sportowego. Losowanie przeprowadza komisja powołana przez przedstawicieli
Organizatora Konkursu.

2. W wypadku jeśli pomimo 3-krotnego komunikatu nie zgłosi się po odbiór nagrody
Uczestnik Konkursu, którego numer został wylosowany- nastąpi dalsze losowanie,
celem wyłonienia kolejnego nagrodzonego Uczestnika Konkursu.

Etap VI
1. Po wylosowaniu trzech kuponów konkursowych, następuje wręczenie nagród
posiadaczom kuponów konkursowych.
2. Każdy posiadacz wylosowanego kuponu konkursowego zobowiązany jest przekazać
jego numer przedstawicielowi Organizatora Konkursu.

§5
Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie dla trzech nagrodzonych miejsc są trzy kosze upominków,
sponsorowane przez Organizatora Konkursu.
2. Wyniki losowania są ostateczne i nieodwołalne.
3. Przyznane nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani ich
równowartość pieniężną.

§6
Postanowienia ogólne
1. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik Konkursu akceptuje Regulamin Konkursu, dostępny
na stronie www.produktzwgrosa.pl
2. WGRO S.A. zastrzega sobie prawo do:
a) dokonania zmiany postanowień niniejszego Regulaminu;
b) nierozstrzygnięcia Konkursu bez podania przyczyny.
3. Z każdego losowania kuponów konkursowych zostanie sporządzony protokół.

