REGULAMIN KONKURSU PROMOCYNEGO W TRAKCIE KONFERENCJI AGROSIMEX
XII 2020 – V 2021
1. Organizatorem Konkursu Promocyjnego w Trakcie Konferencji Agrosimex w okresie od grudnia 2020
r. do maja 2021 r. (dalej „Konkurs”) jest Agrosimex sp. z o.o. z siedzibą w Golianach (Goliany 43,
05-620 Błędów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000073347, NIP: 7971581032 (dalej „Organizator” lub „Agrosimex”). Niniejszy regulamin zwany jest dalej także „Regulaminem”.
2. Celem Konkursu jest reklama Agrosimex i marketing sprzedawanych przez Organizatora produktów
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs nie łączy się z promocjami stosowanymi przez Organizatora.
3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne uczestniczące w organizowanych przez Organizatora Konferencjach Agrosimex w okresie od grudnia 2020 r. do maja 2021 r. wskazanych w pkt 3 (dalej
„Uczestnik” lub „Uczestnicy”), którzy dokonali prawidłowo zgłoszenia swojego uczestnictwa w danej
konferencji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
4. Konkursem objęte są następujące konferencje organizowane przez Organizatora w okresie od grudnia 2020 r. do maja 2021 r., on-line, w określonych niżej terminach, zwane są dalej także „Konferencjami”, w trakcie których odbywać się będą organizowane przez Organizatora wykłady o określonej
tematyce (dalej „Wykłady”):

Nazwa Konferencji
1) Konferencja Sadownicza I
2) Konferencja Sadownicza II

Termin

Liczba Wykładów

08.01.2021

4

26.01.2021

3

09.02.2021

3

10.02.2021

3

10.03.2021

3

20.01.2021

3

02.02.2021

3

18.12.2020
05.02.2021

3
3

04.03.2021
02.03.2021
07.05.2021

3
3
3

22.01.2021

3

20.05.2021

3

3) Konferencja Truskawkowa I

4) Konferencja Truskawkowa II
5) Konferencja Malinowa
6) Konferencja - Kongres Borówkowy I
7) Konferencja – Kongres Borówkowy II

8) Konferencja Kukurydziana
9) Konferencja Rolnicza
10) Konferencja Warzywnicza I
11) Konferencja Warzywnicza II
12) Konferencja Warzywnicza III
13) Konferencja Ziemniaczana I

14) Konferencja Ziemniaczana II
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5. Więcej informacji o poszczególnych Konferencjach znajduje się na stronie internetowej
konferencje.agrosimex.pl .
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz przedstawiciele
handlowi Organizatora, jak również podmioty, które nie uczestniczą w Konferencjach.
ZASADY KONKURSU
7. Konkurs odbywa się od 18 grudnia 2020 r. do 20 maja 2021 r., w terminach poszczególnych Konferencji, jednak nie dłużej niż do wyczerpania aktualnych na dzień rozpoczęcia Konkursu zapasów u
Organizatora produktów stanowiących nagrody w Konkursie (dalej „Okres Konkursu”).
8. Aby wziąć udział w Konkursie w ramach danej Konferencji, Uczestnik powinien:
a) dokonać prawidłowego zgłoszenia w ramach tej Konferencji poprzez właściwe wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej pod adresem konferencje.agrosimex.pl z podaniem określonych
w nim danych (dalej „Zgłoszenie”), udzielenia, poprzez zaznaczenie, wszystkich przewidzianych w nim
zgód marketingowych i zaakceptowania go zgodnie z instrukcją zamieszczoną na tej stronie;
b) zalogować się na transmisję tej Konferencji, której adres wysłany zostanie na jego adres mailowy
podany w Zgłoszeniu;
c) zalogować się na stronę Konkursu w ramach tej Konferencji, której adres będzie widoczny podczas
transmisji Konferencji, po zakończeniu ostatniego Wykładu mającego miejsce w czasie tej Konferencji,
poprzez podanie swoich danych, w tym imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, zgodnych z danymi podanymi w Zgłoszeniu, przez wpisanie ich w pola przeznaczone do takiego logowania pojawiające się
na ww. stronie Konkursu.
9. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Informacje o Konkursie i jego zasadach są dostępne na stronie internetowej konferencje.agrosimex.pl . Dodatkowo informacja o głównych zasadach Konkursu lub ww. adresie strony internetowej jest
dostępna dla Uczestnika w postaci słownej lub graficznej przed i podczas transmisji Konferencji.
11. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie w okresie jego trwania pod warunkiem dokonania prawidłowego Zgłoszenia w ramach danej Konferencji.
NAGRODY
12. Uczestnicząc w Konkursie Uczestnik może uzyskać prawo do Nagrody na warunkach określonych
poniżej.
13. Nagrody przyznawane są 10 Uczestnikom Konkursu w ramach każdej Konferencji według następujących kryteriów:
1) Uczestnik musi udzielić prawidłowej odpowiedzi przynajmniej na 1 pytanie konkursowe pojawiające
się na stronie Konkursu w ramach tej Konferencji (po spełnieniu przez Uczestnika warunków uczestnictwa w tym Konkursie wskazanych w Regulaminie) po zakończeniu ostatniego Wykładu mającego miejsce w czasie tej Konferencji zaznaczając we właściwym miejscu 1 odpowiedź na każde pytanie konkursowe spośród odpowiedzi dostępnych, przy czym tylko jedna odpowiedź na każde pytanie będzie prawidłowa, a liczba pytań będzie równa liczbie Wykładów w ramach tej Konferencji;
2) aby uzyskać Nagrodę nr 1 (o najwyższej wartości) w Konkursie w ramach danej Konferencji Uczestnik
musi udzielić najszybciej (licząc łączny czas) odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe po pojawieniu się dla niego takiej możliwości w ramach tego Konkursu w porównaniu do szybkości (łącznego
czasu) udzielenia takich odpowiedzi przez innych Uczestników, przy spełnieniu warunku z ust. 1);
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3) aby uzyskać jedną z Nagród nr 2-10 w Konkursie w ramach danej Konferencji Uczestnik musi zająć
odpowiednio jedno z miejsc od 2 do 10 spośród Uczestników, którzy udzielili odpowiedzi na wszystkie
pytania konkursowe w ramach tego Konkursu, sklasyfikowanych według szybkości (najkrótszego łącznego czasu) udzielenia tych odpowiedzi na pytania konkursowe po pojawieniu się dla danego Uczestnika takiej możliwości w ramach tego Konkursu w porównaniu do szybkości (łącznego czasu) udzielenia
takich odpowiedzi przez innych Uczestników, przy spełnieniu warunku z ust. 1).
14. Po udzieleniu przez Uczestnika odpowiedzi na ostatnie pytanie w Konkursie w ramach danej Konferencji na stronie Konkursu pojawia się dostępna dla tego Uczestnika informacja o numerze zajętego
przez niego miejsca w klasyfikacji Uczestników w ramach tego Konkursu sporządzonej według kryteriów
określonych w pkt 13 w oparciu o dane z sytemu komputerowego obsługującego Konkurs.
15. Po zakończeniu udzielania odpowiedzi przez wszystkich Uczestników Konkursu w ramach danej
Konferencji Organizator dokona klasyfikacji wszystkich Uczestników, którzy udzielili odpowiedzi w ramach tego Konkursu według kryteriów określonych w pkt 13 w oparciu o dane z sytemu komputerowego
obsługującego Konkurs, którą to klasyfikację Uczestników w zakresie miejsc od 1 do 10 może wówczas
opublikować na stronie transmisji tej Konferencji, z podaniem imienia i nazwiska tych Uczestników oraz
zajętego przez nich miejsca, jako dostępną dla wszystkich Uczestników tej Konferencji.
16. Następujące Nagrody (produkty o podanej niżej nazwie i rozmiarze opakowania), o określonej niżej
wartości brutto w złotych, są przyznawane w każdym Konkursie w ramach poszczególnych Konferencji:
Nazwa Konferencji
1) Konferencja Sadownicza I

2) Konferencja Sadownicza II

3) Konferencja Truskawkowa

Termin

Nagroda nr 1 (1 szt.)
Nazwa
Wartość

Rosahumus
08.01.2021 op. 6 kg
215,00 zł

Rosahumus 215,00 zł
26.01.2021 op. 6 kg
Rosahumus
09.02.2021 op. 6 kg
215,00 zł

4) Konferencja Truskawkowa

Rosahumus
10.02.2021 op. 6 kg
215,00 zł

5) Konferencja Malinowa

Rosahumus
10.03.2021 op. 6 kg
215,00 zł

6) Konferencja - Kongres Borówkowy

Rosahumus
20.01.2021 op. 6 kg
215,00 zł

7) Konferencja – Kongres Borówkowy

8) Konferencja Kukurydziana

9) Konferencja Rolnicza

10) Konferencja Warzywnicza

Rosahumus 215,00 zł
02.02.2021 op. 6 kg
Rhizosum N 260,00 zł
plus 2 op. x
18.12.2020 25 g
Rhizosum N 260,00 zł
plus 2 op. x
05.02.2021 25 g
Rosahumus
04.03.2021 op. 6 kg
215,00 zł

Nagrody nr 2-10 (9 szt.)
Nazwa
Wartość
Aqualink
poj. 1l
60,00 zł

Aqualink
poj. 1l
Maral poj. 1
l

60,00 zł

Maral poj. 1
l

67,50 zł

Maral poj. 1
l

67,50 zł

Maral poj. 1
l

67,50 zł

Maral poj. 1
l

67,50 zł

Remix
poj. 1 l

40,00 zł

67,50 zł

Rosahumus 39,50 zł
op. 1 kg
Maral poj. 1
l

67,50 zł
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11) Konferencja Warzywnicza

Rosahumus
02.03.2021 op. 6 kg
215,00 zł
Viflo Miedź - 240,00 zł
12) Konferencja Warzywnicza
07.05.2021 Bor poj. 5 l
215,00 zł
13) Konferencja Ziemniaczana
Rosahumus
22.01.2021 op. 6 kg
215,00 zł
Rosahumus
14) Konferencja Ziemniaczana
20.05.2021 op. 6 kg

Maral poj. 1
l

67,50 zł

Maral poj. 1
l
Maral poj. 1
l

67,50 zł

Maral poj. 1
l

67,50 zł

67,50 zł

17. Nagrody przyznawane są do wyczerpania zapasu poszczególnych rodzajów Nagród.
18. W Konkursie w ramach jednej Konferencji jeden Uczestnik może otrzymać wyłącznie jedną Nagrodę.
19. Informacja o uzyskaniu przez Uczestnika Nagrody zostanie mu przekazana przez Organizatora
pocztą elektroniczną na podany w Zgłoszeniu do danej Konferencji adres mailowy tego Uczestnika w
terminie miesiąca od zakończenia tej Konferencji, uczestnicząc w której Uczestnik uzyskał tę Nagrodę.
Organizator może dodatkowo przekazać ww. informację takiemu Uczestnikowi telefonicznie. Organizator nie przesyła Uczestnikowi informacji o braku przyznania Nagrody Uczestnikowi, przy czym może to
uczynić na prośbę Uczestnika wyrażoną drogą mailową z adresu mailowego podanego w Zgłoszeniu
do danej Konferencji.
20. Nagroda zostanie doręczona Uczestnikowi kurierem lub przesyłką pocztową, w zależności od wyboru Organizatora, na koszt Organizatora, na adres pocztowy Uczestnika podany w Zgłoszeniu do danej Konferencji. W razie braku odbioru Nagrody przez Uczestnika, Uczestnik traci prawo do tej Nagrody.
21. Jeśli pula Nagród nie zostanie wykorzystana, co obejmuje także Nagrody, do których Uczestnicy
utracili prawo zgodnie z pkt 20, Nagrody takie pozostaną do dyspozycji Organizatora.
22. Nagrody są o właściwościach, wyglądzie i cechach zależnych od wyboru Organizatora, Uczestnik
nie może żądać wymiany Nagrody na posiadającą inne właściwości, wygląd lub cechy albo jej zamiany
na inną Nagrodę niż mu przyznana przez Organizatora.
23. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wydania ekwiwalentu Nagrody w formie pieniężnej.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
24. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać́ na
piśmie w terminie miesiąca od dnia uzyskania przez nich wiedzy o wykonaniu działania przez Organizatora lub o zaniechaniu wykonania działania, które Organizator był zobowiązany wykonać w określonym terminie w związku z Konkursem, w każdym wypadku nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.
Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora wskazany w pkt 1. O prawidłowym zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
25. Organizator zastrzega, że reklamacje wysłane po dniu 31 sierpnia 2021 r. nie będą rozpatrywane
przez Organizatora.
26. Pisemna reklamacja powinna zawierać nazwę/lub imię i nazwisko Uczestnika, dane kontaktowe (np.
numer telefonu, e-mail) i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis przedmiotu reklamacji i jej uzasadnienie, jak również określenie roszczenia.
27. Reklamacje rozpatrywane będą przez powołaną w tym celu przez Organizatora Komisję w terminie
14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
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28. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Komisji przez Organizatora listem poleconym na adres
podany w pisemnej reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
DANE OSOBOWE
29. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. Agrosimex sp. z o.o. z siedzibą w Golianach.
30. Dane osobowe są zbierane wyłącznie od Uczestników oraz przetwarzane wyłącznie w celach
związanych z Konferencjami i Konkursem, w tym z rozpatrzeniem ich reklamacji oraz publikacją wyników Konkursu wyłącznie jako dostępną Uczestnikom danej Konferencji, w ramach której jest on organizowany, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), chyba
że w Zgłoszeniu Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych także w innym celu, w takim wypadku
mogą być przetwarzane także w tym celu.
31. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu (dostępu) do swoich danych, do ich sprostowania, żądania ich
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
32. Podanie przez Uczestnika danych osobowych Organizatorowi jest dobrowolne jednak niezbędne
dla uczestnictwa w Konferencji i Konkursie oraz przyznania Nagrody i rozpatrzenia reklamacji przez
Organizatora. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta.
33. Organizator udostępni dane kontaktowe Uczestnika swoim dostawcom usług lub swoim pracownikom/współpracownikom w celu udzielenia odpowiedzi na reklamację. Dane te zostaną udostępnione na
podstawie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na konieczności zastosowania niniejszego Regulaminu dotyczącego Promocji i udzielenia odpowiedzi na reklamację, a tym samym wywiązania się przez Organizatora z ciążących na nim obowiązków wobec Uczestnika w ramach Konkursu i
w związku z Konferencjami.
34. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny dla Organizatora do rozpatrzenia reklamacji lub realizacji innych obowiązków związanych z Konferencjami i Konkursem i wykonania
czynności z tym związanych. W przypadku, gdyby na Organizatorze, ciążyły jakiekolwiek obowiązki
nałożone prawem w związku z Konkursem, w tym np. podatkowe, dane osobowe Uczestnika, które w
takim wypadku uzyskałby od Uczestnika, będą przechowywane przez Organizatora przez okres 5 lat
od zakończenia roku, w którym zakończył się Okres Konkursu.
35. Pozostałe kwestie dotyczące ochrony danych osobowych reguluje Polityka prywatności obowiązująca w Agrosimex, dostępna na stronie internetowej www.agrosimex.pl .
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
36. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.konferencje.agrosimex.pl. Regulamin powinien zostać udostępniony do wglądu lub poprzez podanie ww. adresu strony internetowej na
każde życzenie osoby, która jeszcze nie jest Uczestnikiem, jak i Uczestnika. Poprzez wzięcie udziału w
Konkursie Uczestnik akceptuje treść Regulaminu.
37. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
38. Organizator ma prawo wykluczyć z Konkursu Uczestnika naruszającego w jakikolwiek sposób Regulamin lub niespełniającego jego wymogów.
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39. Rozliczenie podatkowe związane z otrzymaniem Nagród obciąża wyłącznie Uczestnika, Organizator
nie ponosi za nie odpowiedzialności. Wartość Nagród została określona w pkt 16.
40. Złożenie Zgłoszenia w formie formularza internetowego, zalogowanie się do Konferencji i Konkursu
oraz uczestniczenie w nich oraz odbiór informacji z tym związanych i korespondencja za pomocą

poczty elektronicznej wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z
którego korzysta Uczestnik, minimalnych wymagań technicznych, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Agrosimex, tj.: (1)
komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu; (2) przeglądarka
internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer Opera, Google Chrome lub Safari
(3) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
41. Agrosimex zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia
bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług. Korzystanie ze strony internetowej w ww.
zakresie wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez internet,
takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.
42. Agrosimex informuje, że korzystanie ze strony internetowej za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zgłoszenia oraz uczestniczenie w Konferencji i Konkursie, czy też
dokonywanie czynności z tym związanych, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z internetem za przesyłanie danych zgodnie z taryfą dostawcy usług, z których
korzysta Uczestnik.
43. Za dzień doręczenia korespondencji pocztą elektroniczną uznaje się pierwszy dzień roboczy po dniu
wysłania tej korespondencji, chyba że wysyłający lub adresat wykaże inną datę.
44. Organizator oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy według art. 4 pkt 6) ustawy z dnia
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
45. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2020 r.
Goliany, 17.12.2020 r.
Za Agrosimex sp. z o.o.:
/-/ Leszek Barański – Prezes Zarządu
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