
 

Regulamin konkursu „Jabłko w kuchni” 

 
§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A., 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, zwana dalej WGRO S.A. oraz Koło 

Sadowników Wielkopolskiego Związku Ogrodniczego, z siedzibą przy ulicy Franowo 1, 61-302 

Poznań, NIP: 7770002895, zwane dalej Kołem Sadowników. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 18 listopada do 15 grudnia 2021 r. 

3. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu zdjęcia dowolnej potrawy  przygotowanej z użyciem 

jabłek wraz ze wskazaniem sklepu ze znakiem Produkt z WGRO S.A., w którym Uczestnik 

konkursu dokonał ich zakupu.   

4. Uczestnik dokonuje zgłoszenia za pośrednictwem komentarza pod postem konkursowym 

opublikowanym przez Organizatora na portalu Facebook – fanpage: Produkt z WGRO S.A. – 

lokalne sklepy zwanego dalej Fanpage lub poprzez przesłanie zdjęcia mailem na adres 

konkurs@produktzwgrosa.pl zwanym dalej mailem. 

5. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie. 

6. W przypadku dokonania dodatkowego opisu potrawy maksymalna ilość słów to 50.  

7. Zadanie konkursowe należy wykonać do dnia 15 grudnia 2021 r., do godziny 23:59. 

8. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy WGRO S.A. oraz ich rodziny. 

 

 

§2 

Wyniki konkursu i nagrody 

 

1. Konkurs przewiduje przyznanie 10 równorzędnych zestawów nagród. W skład każdego zestawu 

wchodzi: forma do tarty, krajalnica do jabłek, kubek korkowy, wałek ozdobny, 10 kg jabłek I 

klasy. Całość zapakowana w oryginalną, standardową (15 kg) skrzynię do sprzedaży jabłek  

2. Zadanie konkursowe zostanie opublikowane na Fanpage-u w dniu 18 listopada 2021 r. 

3. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana przez WGRO S.A. (dwóch 

członków komisji) oraz Koło Sadowników (jeden członek komisji). 

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na fanpage-u do dnia 17 grudnia 2021 r. 

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo innego podziału nagród, nieprzyznania niektórych 

lub wszystkich nagród oraz ufundowania nagród dodatkowych.  

6. Nagrody zostaną wręczone na terenie wybranego sklepu z programy „Produkt z WGRO S.A.” lub 

przy braku takiej możliwości wysłane kurierem do nagrodzonych osób. O formie przekazania 

nagród zostaną oni poinformowani indywidualnie. 

7. Nagrody zwolnione są z podatku zgodnie z art.21, ust. 1, pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych. 

8. Podstawą wydania nagrody jest okazanie paragonu ze sklepu ze znakiem Produkt z WGRO S.A. 
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§3 

Postanowienia końcowe 

 
1. Przesłanie zdjęcia konkursowego, o którym mowa w §1 pkt. 3 oznacza akceptację przez 

Uczestnika Konkursu niniejszego Regulaminu. 

2. Konkurs nie jest loterią, ani żadną inną formą gry przewidzianą w ustawie z dnia  

       19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540 z późn. zm.),                      

       ponieważ wynik Konkursu nie zależy od przypadku. 

3. Każde zgłoszenie nadesłane na fanpage’u lub przesłane na maila traktowane jest jako 

zgłoszenie udziału w Konkursie. 

4. 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. 

5. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegać będą przepisom kodeksu 

cywilnego i innych ustaw.  

6. Dokonanie zgłoszenia w Konkursie i podanie swoich danych oznacza akceptację przez 

Uczestnika konkursu postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na 

przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych oraz związanych z 

realizacją Konkursu.  

7. 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:  

a. zwielokrotnianie, kopiowanie i nagrywanie zdjęć przy użyciu wszelkich dostępnych 

metod i środków;  

b. stałe lub czasowe powielanie zdjęć przy użyciu wszelkich dostępnych metod i 

środków;  

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

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

elektronicznej oraz drukowanej;  

d. zamieszczanie w innych publikacjach oraz magazynach w formie elektronicznej lub 

drukowanej;  

e. dystrybucję publikacji zawierających nadesłane zdjęcia na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz zagranicą;  

f. korekta i obróbka zdjęć w zakresie potrzebnym do dostosowanie zdjęć do publikacji 

w kalendarzu i oraz w celu wykorzystania w zakresie określonym powyżej. 

8. Klauzula informacyjna RODO znajduje się na stronie: https://wgro.com.pl/polityka-

prywatnosci/ 

 

§4 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem  18 listopada 2021 r. 
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