REGULAMIN KONKURSU
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w
konkursie „Pokaż nam swoją plantację kukurydzy! Pochwal się, czy na polu
towarzyszy Ci Farmer?” („Konkurs”).
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest PTWP Online Sp. z o.o. z siedzibą w
Katowicach, 40-114, Plac Sławika i Antalla 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000315695, NIP: 6342687888 REGON: 240946381.
2. Fundatorem nagrody w konkursie jest Beata Bereś prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą Centrum Uprawy, Nawożenia i Ochrony Roślin Beata
Bereś, wpisana do CEIDG prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii, Aleja Niepodległości 15/40, 35-303 Rzeszów, NIP 5170001260,
REGON 384525200, producent i jedyny sprzedawca pułapek świetlnych marki
DIONP („Fundator”).
3. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest dostępny
na tablicy strony https://www.facebook.com/portalfarmer („Strona konkursowa”).
4. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia konkursu i zadania na Stronie konkursowej, tj. 2
lipca 2021 r., od godziny 00:00 do dnia 09 lipca 2021 r., do godziny 23.59.
§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. Uczestnikiem konkursu nie
może być pracownik Organizatora lub osoba pozostająca z Organizatorem w
stosunku cywilnoprawnym.
2. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może zostać pełnoletnia osoba fizyczna
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jako osoba fizyczna
nieprowadząca działalności gospodarczej, zamieszkała na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, która posiada aktywne konto w serwisie facebook.com.
3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.
4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi wykonać zadanie konkursowe
(„Zadanie konkursowe”).
5. Zadanie konkursowe zostanie opublikowane na Stronie konkursowej w formie
postu („Post konkursowy”).
6. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu na Stronie konkursowej
komentarza do Postu konkursowego zawierającego zdjęcie plantacji kukurydzy
(„Praca konkursowa”). Zdjęcie obrazujące plantację kukurydzy jest warunkiem
koniecznym do uczestnictwa w konkursie.
7. Na wykonanie Zadania konkursowego Uczestnik ma ograniczony czas, podany w
§ 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
8. Uczestnik konkursu jest identyfikowany w Konkursie za pomocą loginu używanego
w portalu Facebook.com i Facebook ID.
9. Zgłoszenia do Konkursu odbywają się wyłącznie za pośrednictwem Strony
konkursowej w sposób określony w § 2 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
1

10. Prace konkursowe zgłoszone po terminie zakończenia Konkursu nie będą
rozpatrywane.
11. Data i godzina nadesłania Pracy konkursowej są rejestrowane przez portal
Facebook.com.
12. Uczestnik może dodać tylko jedną Pracę konkursową biorącą udział w Konkursie.
W przypadku dodania większej liczby Prac konkursowych pod Postem
konkursowym Organizator weźmie pod uwagę pierwszy chronologicznie
komentarz zamieszczony przez Uczestnika.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie
Prac konkursowych, które:
a. są niezgodne z Regulaminem lub nie spełniają kryteriów określonych w
Regulaminie,
b. zawierają treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub
naruszające obowiązujące przepisy prawa,
c. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie bądź dobra
osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujące wizerunki osób
trzecich,
d. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące
jakichkolwiek towarów lub usług innych niż związanych z Organizatorem,
e. były edytowane zgodnie z natywną funkcją Facebook.
14. W przypadku podejrzenia o działania niezgodne z Regulaminem Serwisu
Facebook lub niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo w każdym
momencie do:
a. natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z Konkursu poprzez usunięcie
jego Pracy konkursowej;
b. pominięcia Uczestnika w procesie rozdysponowania Nagród.
15. Z chwilą wydania nagród zwycięzcom, Organizator nabywa autorskie prawa
majątkowe do zwycięskich Prac konkursowych na następujących polach
eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
§ 3 Nagrody
1. Organizator przewiduje nagrodzenie jednego Uczestnika Konkursu („Zwycięzcy”).
Wskazany zwycięzca otrzyma pułapkę świetlną do odłowu motyli omacnicy
prosowianki, rolnic, ćmy bukszpanowej i innych nocnych gatunków. Fundatorem
jest Centrum Uprawy, Nawożenia i Ochrony Roślin, producent i jedyny
sprzedawca pułapek świetlnych marki DIONP. W skład zestawu wchodzi: pułapka
świetlna z budowanym źródłem światła emitującego fale atrakcyjne dla gatunków
nocnych (w tym UV) wraz z uchwytem do podwieszania, przewód elektryczny,
akumulator wielokrotnego ładowania wraz z dedykowaną ładowarką, pojemnik
zbiorczy na owady, pojemnik na octan etylu, 1 litr octanu etylu do usypiania
owadów, instrukcja obsługi, pęseta entomologiczna, rękawiczki oraz kod
dostępowy i link do artykułu on-line związanego z poprawną identyfikacją
omacnicy prosowianki. Wartość całego zestawu to 500 zł. Zwycięzca dodatkowo
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otrzyma od Fundatora nagrodę pieniężną o wartości 55,55 zł, stanowiącą 11,11%
wartości ww. nagrody rzeczowej, przy czym nagroda pieniężna zostanie
przeznaczona na pokrycie podatku, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszego
Regulaminu.
2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę
innego rodzaju.
§ 4 Wyłanianie Zwycięzców Konkursu
1. Spośród wszystkich nadesłanych Prac konkursowych Organizator wybierze do
nagrodzenia Uczestnika, którego Praca konkursowa według Organizatora będzie
najbardziej oryginalna i unikatowa na tle pozostałych. Wybór nastąpi na podstawie
oceny jury, którego skład będą stanowić trzy osoby pracujące na rzecz
Organizatora.
2. Ogłoszenia Zwycięzcy dokona Organizator najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od
momentu zakończenia Konkursu poprzez publikację jego loginu w komentarzu
pod Postem konkursowym. Zwycięzcy zostaną poproszeni o kontakt z
Organizatorem zgodnie z § 4 ust. 3 poniżej.
3. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez Zwycięzcę warunków
Konkursu zapisanych w § 2 Regulaminu oraz przesłanie wiadomości prywatnej do
Organizatora za pośrednictwem portalu Facebook lub messenger w terminie 3 dni
roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych uniemożliwiającą
kontakt ze Zwycięzcą lub odbiór Nagrody.
5. W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy w wyznaczonym terminie lub
niespełnienia przez niego wymogów wynikających z tego Regulaminu,
Organizator ma prawo do wytypowania innego Zwycięzcy lub rezygnacji z
ponownego wskazania Zwycięzcy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Zwycięzca spełnia warunki
określone w Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa.

§ 5 Wydanie Nagród
1. Warunkiem wydania Nagrody jest jej podanie adresu wysyłkowego poprzez
komunikator Messenger. Wysyłka nagrody nastąpi w ciągu 7 dni od
rozstrzygnięcia konkursu.
2. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy Konkursu zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa podatkowego. Wraz z wysłaniem Nagrody Fundator
zobowiązany jest pobrać od Zwycięzcy i odprowadzić do właściwego Urzędu
Skarbowego podatek od nagrody w wysokości 10%, o którym mowa w art. 30 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób
fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.). Nagroda pieniężna zostanie
potrącona przez Fundatora i zaliczona na poczet podatku od Nagrody.
§ 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
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1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie dokonywania zgłoszeń
jest Organizator. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontakt z
Organizatorem jest możliwy pod adresem: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163
Katowice; odo@ptwp.pl.
2. Zebrane w ramach konkursu dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. identyfikacji zgłoszenia i procedowania kolejnych etapów Konkursu,
informowania o wynikach Konkursu, wydania Nagród oraz gdy zaistnieje taka
okoliczność, w celu rozpatrzenia reklamacji. Podstawa prawna – zgoda osoby,
której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w
konkursie.
b. ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń związanych z przeprowadzanym
Konkursem, w celu udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów
poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes
Organizatora polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz
na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami
państwowymi.
3. Przetwarzanie danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu
danych w związku ze zgłoszeniem konkursowym jest niezbędne do wypełnienia
prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ww. administratora.
4. Dane osobowe Zwycięzcy Konkursu zostaną przekazane Fundatorowi w celu
wydania Nagrody.
5. Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów
przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia odpowiedniego
sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na dane przetwarzanie.
6. W każdej chwili możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
lub danego rodzaju przetwarzania pod adresem odo@ptwp.pl.
7. Uczestnik i Zwycięzca Konkursu uprawniony jest do dostępu do swoich danych
oraz do ich poprawiania, może w każdym czasie zażądać sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania swoich danych; przysługuje mu także prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec danego przetwarzania oraz prawo do wniesienia
skargi do właściwego organu nadzoru, na warunkach określonych we właściwych
przepisach prawa.
8. W pozostałym zakresie do zasad przetwarzania danych osobowych zastosowanie
mają postanowienia polityki prywatności serwisów Organizatora pod linkiem.
§ 7 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje w związku z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane
poprzez przesłanie wiadomości e-mail: redakcja@farmer.pl lub korespondencyjne
na adres Organizatora.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zwrotny Uczestnika oraz
określać rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji
zobowiązań Organizatora.
3. Organizator ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni kalendarzowych. Odpowiedź Organizatora w sprawie reklamacji jest
wysyłana na podany przez Uczestnika adres e-mail lub udzielana w inny podany
przez Uczestnika sposób. W przypadku braku odpowiedzi Organizatora w terminie
14 dni, przyjmuje się, że zgłoszenie zostało uznane za uzasadnione.
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§ 8 Postanowienia końcowe
1. Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany,
ani stworzony przez portal www.facebook.com. Facebook jest znakiem
towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z
siedzibą przy 1601s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane
przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie
portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu
przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.
2. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na treść Regulaminu i
zobowiązuje się stosować do jego postanowień.
3. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.
Zgłaszając i biorąc udział w Konkursie Uczestnik podporządkowuje się
postanowieniom Regulaminu i akceptuje jego treść.
4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu na
Stronie konkursowej pod linkiem zamieszczonym w Poście konkursowym.
5. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przedłużenia bądź
skrócenia czasu trwania Konkurs bez podania przyczyn, przy czym zmiany
Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. Zmienione
postanowienia obowiązują Uczestników od chwili ich opublikowania.
6. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego
Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego
postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.
7. Konkurs 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. z 2015 r., poz. 612).
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