
 

                                 

 

REGULAMIN KONKURSU ,,KRZYŻÓWKA 2020” OPUBLIKOWANEGO W  

KATALOGU AGRO-SIECI WIOSNA 2020 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie „Krzyżówka 2020” opublikowanym w Katalogu 
Wiosna 2020 przez Agro-Sieć Sp. z o.o. 
2. Organizatorem konkursu „Krzyżówka 2020” jest: Agro-Sieć Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmnie (86-200) przy ul. 
Przemysłowej 6, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez 
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000135966, posiadająca kapitał 
zakładowy w wysokości 748.000 zł, NIP 8751391040 oraz REGON 871212466, zwana dalej Organizatorem. 
3. Krzyżówka opublikowana jest jednorazowo w Katalogu Wiosna 2020, wydanym przez Organizatora  od 6 marca 
2020 (wydanie w wersji papierowej). 
4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej:  
    www. agrosiec.pl 
5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
polskiego. 
5. Konkurs „Krzyżówka 2020” nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, 
których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych. 
6. Prawidłowy przebieg konkursu „Krzyżówka 2020” i przyznanie nagród zapewnia Komisja konkursowa 
składająca się z Pracowników Działu Marketingu Organizatora 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikami Konkursu „Krzyżówka 2020” mogą być: 
a) pełnoletnie osoby fizyczne, mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
b) osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność 
prawną, prowadzące gospodarstwa rolne, które w okresie od 6.03.2020 do 17.04.2020 r. wyślą rozwiązanie 
krzyżówki na adres Organizatora. 
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, dzieci pracowników i przedstawicieli Organizatora Konkursu, 
członków rodzin wstępnych i zstępnych pracowników Organizatora oraz innych podmiotów biorących 
bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 
1. Udział w Konkursie „Krzyżówka 2020” oznacza zgodę Uczestnika na warunki Krzyżówki określone niniejszym 
regulaminem. 
2. Przez zgłoszenie do konkursu „Krzyżówka 2020” należy rozumieć przesłanie drogą pocztową (lub doręczenie 
osobiste) wypełnionego formularza zawierającego prawidłowe rozwiązanie krzyżówki (hasło), slogan promujący 
nową odmianę pszenicy w ofercie Agro-Sieci oraz niezbędne dane zawarte w formularzu (imię i nazwisko, nazwa 
gospodarstwa, adres, numer telefonu oraz adres e-mail). Formularz znajduje się w katalogu WIOSNA 2020 (str. 
87), który  jest wydawany w wersji papierowej od 6 marca 2020 roku. 
3. Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu trwa od dnia 6 marca 2020 roku do dnia 17 kwietnia 2020 roku (w 
przypadku formularzy przesyłanych pocztą - decyduje data stempla pocztowego).   

 

 



 

                                 

Formularze należy wysyłać z dopiskiem KRZYŻÓWKA 2020 na adres Organizatora: 
Agro-Sieć Sp. z o.o. (Dział Marketingu) 
ul. Przemysłowa 6 
86-200 Chełmno. 

ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW W KONKURSIE I WYDANIA NAGROD 

1. Zwycięzcy Krzyżówki zostaną wyłonieni spośród Uczestników, którzy nadeślą prawidłowo wypełniony 
formularz zawierający rozwiązanie Krzyżówki (hasło), slogan promujący nową odmianę pszenicy oraz inne 
niezbędne dane umieszczone w formularzu. Formularz należy wyciąć z katalogu WIOSNA 2020 i wysłać (lub 
osobiście dostarczyć) na adres Organizatora. 
2. Trzej Uczestnicy konkursu, którzy w wyznaczonym terminie nadeślą (lub dostarczą osobiście) formularz 
zawierający prawidłowe rozwiązanie krzyżówki oraz najciekawszy według Komisji konkursowej slogan i inne 
niezbędne dane zawarte w formularzu, otrzymają  nagrodę rzeczową: Parowar TEFAL VC1401. 
4. Nagrody przyznawane będą przez Organizatora za nadesłanie formularza zawierającego prawidłowe 
rozwiązanie krzyżówki oraz najciekawszy slogan promujący nową odmianę pszenicy w ofercie Agro-Sieć Sp. z o.o. 
5. Przy ocenianiu sloganu promującego nową odmianę pszenicy w ofercie Agro-Sieci, Komisja konkursowa będzie 
brała pod uwagę kreatywność, adekwatność, oryginalność i nawiązanie do branży rolniczej. 
6. Jeśli Uczestnik nadeśle (lub dostarczy osobiście) więcej niż 1 formularz z rozwiązaniem krzyżówki, honorowane 
będzie tylko 1 rozwiązanie krzyżówki. Reszta nadesłanych formularzy będzie nieważna. 
7. Rozwiązanie Krzyżówki będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż 7 dni po terminie 
zakończenia przyjmowania rozwiązań tejże krzyżówki. Rozwiązanie krzyżówki nastąpi poprzez ogłoszenie listy 
laureatów na stronie Organizatora krzyżówki (www.agrosiec.pl). 
8. Każdy Uczestnik konkursu ma prawo wygrać tylko jedną nagrodę podczas trwania konkursu. Uczestnik 
definiowany będzie na podstawie danych osobowych oraz danych adresowych. 
8. Nagrody zostaną przekazane drogą osobistego odbioru w siedzibie Organizatora lub przesłane na adres 
wskazany przez Uczestnika w formularzu konkursowym. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami Konkursu, 
aby ustalić formę przekazania nagrody. 
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po 
stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku: podania błędnych danych, nieaktualnych lub niepełnych 
danych adresowych. 
10. Laureatom nie przysługuje prawo zmiany nagród przyznanych w konkursie na jej ekwiwalent pieniężny lub 
inne nagrody rzeczowe. 
11. Laureatom nie wolno przenosić nagrody na osoby trzecie. 
12. Nagrody nieodebrane w ciągu 30 dni pozostają do dyspozycji Organizatora. 
13. Organizator zastrzega sobie bezterminową możliwość publikacji danych Zwycięzców, o wynikach konkursu 
na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach Organizatora, 
w sieci Internet, w prasie, na drukach firmowych, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach 
elektronicznych, w materiałach wizerunkowych. Na liście publikowane będzie imię, nazwisko oraz miejscowość. 
Lista osób nagrodzonych może zostać również opublikowana na stronie www Organizatora, tj. www.agrosiec.pl 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych (w tym gromadzonych) w związku z Konkursem 
„Krzyżówka 2020”  jest Organizator. 
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu „Krzyżówka 2020” będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 922 ze zm.)w celach 
związanych z obsługą Programu (tj. rejestrowaniem, identyfikowaniem i weryfikowaniem Uczestników; 
przyznawaniem i wydawaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji), jak również w celach marketingowych, 
analitycznych i statystycznych. 
3. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe w sposób zgodny z przepisami ww. ustawy o ochronie danych 
osobowych, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 100, poz. 1024) oraz procedurami wewnętrznymi Organizatora, a w szczególności zabezpieczy je przed 



 

                                 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z 
naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem. 
4. Uczestnik Konkursu „Krzyżówka 2020” ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 
poprawiania, a także ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw 
wobec przetwarzania jego danych w przypadkach wskazanych przez przepisy prawa. 
5. Wszelkie wątpliwości i zapytania Uczestników dotyczące kwestii odbioru nagrody, podania swoich danych 
osobowych i udzielania zgody na ich przetwarzanie mogą być zgłaszane poprzez adres mailowy: 
marketing@agrosiec.pl. 
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie „Krzyżówka 
2020” i otrzymania nagrody. 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do Organizatora w formie pisemnej - listem 
poleconym, pocztą kurierską lub osobiście w biurze Organizatora w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników, z 
zastrzeżeniem, że za termin zgłoszenia reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego placówki nadawczej. 
2. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w punkcie 1 nie będą rozpatrywane. 
3. Reklamacja powinna zawierać dane i dokładny adres reklamującego, jak również opis i przyczyny reklamacji. 
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14  dni od daty ich otrzymania. O decyzji 
reklamujący zostanie powiadomiony pisemnie. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna. 
4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie www.agrosiec.pl 
5. Wszelkie ewentualne spory dotyczące konkursu podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Organizatora. 

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH  
 
1.Akceptacja regulaminu  Konkursu „Krzyżówka 2020” oznacza, że Uczestnik przenosi na Organizatora prawa do 
udostępniania, kopiowania, odsprzedawania, modyfikowania treści i grafik zawartych w formularzach 
nadesłanych do Organizatora. 
2.Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje nieodpłatnie. 
3.Organizator Konkursu „Krzyżówka 2020” nabywa majątkowe prawa autorskie do nadesłanych przez 
Uczestników sloganów promujących nową odmianę pszenicy w ofercie Agro-Sieci w zakresie utrwalania 
techniką cyfrową, powielania oraz ich udostępniania w materiałach promocyjnych, na stronie Organizatora oraz 
w Internecie. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w czasie trwania Konkursu.  
2. W przypadku wprowadzenia zmian w regulaminie, Organizator każdorazowo zawiadomi o nich Uczestników 
poprzez udostępnienie zmienionego regulaminu na stronie internetowej Organizatora. 
3. Wszelkie materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu Krzyżówka 2020 mają charakter wyłącznie 
informacyjny. 
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
5. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą 
rozstrzygane przez właściwy sąd. 
6.Organizator upoważniony jest do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników naruszających jakiekolwiek 
postanowienia niniejszego Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa bądź podejmujących działania, które 
w opinii Organizatora wpływają lub mogą wpłynąć na przebieg Konkursu, są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub 
wpływają lub mogą wpłynąć niekorzystanie na wizerunek Organizatora a także naruszają lub mogą naruszyć 
interesy lub prawa innych Uczestników Konkursu. 

 

 


