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Regulamin Konkursu 

§ 1 
Definicje 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (zwanego dalej: „Regulamin”) oznaczają: 
1. Konkurs – konkurs prowadzony jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 
2. Organizator – Organizatorem Konkursu jest Krajowa Spółka Cukrowa S.A. [KSC S.A.],  

ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, NIP: 956-10-40-510, wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000084678, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, 
 VII Wydział Gospodarczy Rejestrowy, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 
990.677.758,00 zł.  

3. Organizator prowadzi konkurs i dokonuje wyboru zwycięzców na podstawie niniejszego 
Regulaminu. 

4. Uczestnik – uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie plantator związany z Krajową Spółką 
Cukrową S.A. umową kontraktacji buraków cukrowych na dostawy w kampanii cukrowniczej  
w 2015 r. 

5. Laureat Konkursu – zwycięzca Konkursu. 
§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. W stosunku do Uczestników, Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 kc. 
za wykonanie oznaczonych w Regulaminie czynności. 

2. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora, tj. Krajową Spółkę Cukrową S.A. 
3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem serwisów 

internetowych: www.plantatorzy.polski-cukier.pl oraz www.plantator.polski-cukier.pl. 
4. Konkurs trwać będzie od dnia 19.05.2015 r. od godziny 12:00 do dnia 05.06.2015 r. do godziny 

23:59.  
5. Wybór laureatów Konkursu przez Organizatora odbędzie się w dniu 11.06.2015 r. w trakcie 

trwania Dnia Pola KSC S.A.  
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty zakończenia Konkursu bez podawania 

przyczyn. Organizator w szczególnych przypadkach zakończy Konkurs przed w/w terminem.  
 

§ 3 

Przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być Plantatorzy KSC S.A., którzy zawarli umowę kontraktacji 

buraków cukrowych na dostawy w kampanii cukrowniczej w 2015 roku. 
2. Za samo uczestnictwo w konkursie Organizator nie będzie przyznawał nagród. 
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zalogowanie się w serwisie internetowym dla 

Plantatorów KSC S.A. „e-Plantator” za pośrednictwem jednego z serwisów internetowych 
wskazanych w § 2 ust. 3 Regulaminu i zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie poprzez udzielenie 
odpowiedzi na pytania z zakresu agrotechniki, zawarte w ankiecie zamieszczonej w ww. 
serwisach internetowych. 

4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie – wypełnić ankietę i udzielić odpowiedzi na 
zadane pytania tylko jeden raz. 

 

§ 4 
Zasady i rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Spośród nadesłanych przez Uczestników ankiet, zawierających prawidłowe odpowiedzi na 
wszystkie zadane pytania zostanie wyłonionych 3 Laureatów przez Organizatora, którzy 
otrzymają Nagrody. 

2. Nagrody otrzymają Uczestnicy, którzy jako pierwsi udzielą prawidłowych odpowiedzi na wszystkie 
zadane pytania za pośrednictwem jednego z serwisów internetowych wskazanych w § 2 ust. 3 
Regulaminu. 

3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Organizator. 
4. Wyniki rozstrzygnięcia Konkursu zostaną podane w trakcie trwania Dnia Pola KSC S.A. oraz  

w serwisach internetowych wskazanych w § 2 ust. 3 w terminie do 10 dni po wyborze Laureatów 
Konkursu. 

 

http://www.plantatorzy.polski-cukier.pl/
http://www.plantator.polski-cukier.pl/
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§ 5 
Nagroda 

1. Nagrody dla Laureatów Konkursu zostaną ufundowane przez Organizatora. 
2. Nagrodami w Konkursie są: 

I. miejsce – kosiarka – przyznana zostanie Uczestnikowi, który jako pierwszy udzielił 
prawidłowych odpowiedzi na wszystkie zadane pytania za pośrednictwem jednego z 
serwisów internetowych wskazanych w § 2 ust. 3 Regulaminu. 

II. miejsce – podkaszarka – przyznana zostanie Uczestnikowi, który jako drugi udzielił 
prawidłowych odpowiedzi na wszystkie zadane pytania za pośrednictwem jednego z 
serwisów internetowych wskazanych w § 2 ust. 3 Regulaminu. 

III. miejsce – wiertarka – przyznana zostanie Uczestnikowi, który jako trzeci udzielił prawidłowych 
odpowiedzi na wszystkie zadane pytania za pośrednictwem jednego z serwisów 
internetowych wskazanych w § 2 ust. 3 Regulaminu. 
 

§ 6 
Przyznawanie Nagrody 

1. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się w dniu 11.06.2015 r. w trakcie trwania Dnia Pola KSC 
S.A. na scenie. Odbiór Nagród możliwy jest wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego 
potwierdzającego tożsamość Laureata. 

2. W przypadku nieobecności Laureatów na Dniu Pola KSC S.A., nagroda zostanie wysłana drogą 
pocztową na adres wskazany w Umowie kontraktacji. 

3. Nagrody nieodebrane przez Laureata ulegają przepadkowi, jeśli dwie próby dostarczenia za 
pośrednictwem przesyłki pocztowej okażą się nieskuteczne. 

4. Laureatom przysługuje prawo tylko do jednej nagrody. 
5. Organizator wyklucza  możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę, a także zamiany 

na inną nagrodę. 
6. Odpowiedzialność za wady fizyczne Nagród ponosi Producent nagród. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych podmiotów 

(np. poczty) lub działania sił wyższych (np. klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego 
groźby) nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego 
Regulaminem. 

8. Organizator, w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek, zgodnie z ustawą o podatku 
dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. z 2012 r. poz. 361  
z późniejszymi zmianami) obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego 
zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody przyznanej Laureatowi.  

 
§ 7 

Wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie 

Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z udziału  
w Konkursie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik 
podał nieprawdziwe lub niekompletne dane, wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, a także  
w przypadku otrzymania informacji o działaniach Uczestnika sprzecznych z postanowieniami 
niniejszego Regulaminu. 

§ 8 
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 

1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez 
Uczestników w terminie 30 dni od daty wyboru Laureatów Konkursu. Reklamacja powinna być 
przesłana na adres korespondencyjny Organizatora w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
oraz powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz dokładny 
opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. 

2. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ustępie poprzedzającym, jak również 
niespełniające wymogów przewidzianych w ustępie poprzedzającym, nie będą rozpatrywane. 

3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 
Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym 
wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji. 
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§ 9 
Dane osobowe 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, przetwarzane będą przez Organizatora w zakresie  
i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności w celu komunikowania się 
z Uczestnikami, wydania nagród oraz promocji Konkursu. 

2. Uczestnicy przystępując do Konkursu jednocześnie wyrażają zgodę na zamieszczenie/publikację 
swoich danych osobowych, w tym imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania oraz wizerunku 
w serwisach internetowych wskazanych w § 2. Uczestnikowi z tego tytułu nie przysługuje 
wynagrodzenie.  

3. Przesłanie zgłoszenia udziału w Konkursie – wypełnienie ankiety przez Uczestnika jest 
równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. 

4. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: 

 imię i nazwisko, 

 adres zamieszkania lub korespondencyjny, 

 telefon. 
5. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 
zm.). Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo 
wglądu do ich danych oraz ich poprawiania. 

 
§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na określone niniejszym 
Regulaminem zasady Konkursu. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym 
wiążącą moc prawną w zakresie przeprowadzenia Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania 
przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników 
Konkursu. 

3. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, 
zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu 
ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz U. nr 201, poz. 1540 ze zm.). 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie 
przepisy prawa. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

5. Niniejszy Regulamin w wersji pisemnej dostępny jest na życzenie Uczestnika w siedzibie 
Organizatora oraz w Internecie na stronie konkursowej. 


