Regulamin Konkursu „ZIEMOVIT – Niech żyje ogród!”

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „ZIEMOVIT – Niech żyje ogród” (zwanym dalej: „Konkurs”
jest CIECH Sarzyna S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie przy ul. Chemików 1, wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Rzeszów, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000103271, będącą czynnym
podatnikiem podatku VAT o nr NIP 816-00-01-828, Regon 000042352, o kapitale zakładowym w
wysokości 84 900 000 zł wpłaconym w całości (dalej: „Organizator”)
2. Fundatorem i przekazującym nagrody w konkursie jest Organizator w rozumieniu art. 921 Kodeksu
cywilnego.
3. Akcja konkursowa organizowana jest za pośrednictwem serwisu internetowego, dostępnego pod
adresem www.ziemovit.pl.
4. Udział w konkursie jest nieodpłatny i całkowicie dobrowolny.
5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa od 27 kwietnia 2016 r. do
31 maja 2016 r. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać
trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu w
miejscu wskazanym w §1 pkt.3 Regulaminu.
6. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są od chwili uruchomienia strony konkursowej
w ramach serwisu www.ziemovit.pl w dniu 27 kwietnia 2016 r. do dnia 31 maja 2016 r. do godziny
23:59:59.
§2 Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna nie będąca
przedsiębiorcą, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i stale zamieszkała na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora ani członkowie ich najbliższej
rodziny. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby zatrudnione na podstawie dowolnego tytułu
prawnego (w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym). Przez
członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w
stosunku przysposobienia.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby konkursu oraz na przetwarzanie i publikowanie w Internecie treści Zgłoszenia konkursowego.
4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że akceptuje postanowienia Regulaminu oraz
wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w
Regulaminie.
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§3 Zasady konkursu
1. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać zadanie konkursowe i przesłać je za pomocą
formularza konkursowego umieszczonego w ramach serwisu www.ziemovit.pl.
2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu projektu ogrodu w aplikacji „Wirtualny Ogród” dostępnej
na www.ziemovit.pl i przesłanie projektu w pliku jpg/png/pdf rozmiar nie większy niż 10 MB wraz ze
zdjęciem własnego ogrodu w pliku jpg/png/pdf rozmiar nie większy niż 10 MB za pomocą formularza
konkursowego.
3. Uczestnik konkursu musi wypełnić wszystkie pola obowiązkowe w formularzu konkursowym:
a) Dane osobowe, adres e-mail, adres do wysyłki nagrody
b) Przesłać dwa pliki, o których mowa w §3 pkt.2 Regulaminu.
Komplet wszystkich powyższych elementów nazywany jest dalej Zgłoszeniem.
3. Każdy użytkownik jest uprawniony do jednego zgłoszenia.
4. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez jury jest przesłanie kompletnego formularza.
5. Konkurs przebiega następująco:
a) 27.04.2016 r. – 31.05.2016 r. - Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,
b) 1.06.2016 – 15.06.2016 r. - jury obraduje, aby wyłonić zwycięzcę,
c) najpóźniej w dniu 20.06.2016 r. zostaną opublikowane wyniki konkursu.
5. Organizator skontaktuje się z laureatem konkursu za pomocą poczty e-mail wysyłając wiadomość
na adres podany w aplikacji konkursowej.
6. Niedozwolone jest w ramach Konkursu dostarczanie przez Uczestnika treści, w tym Zgłoszenia
Konkursowego, o charakterze bezprawnym, naruszającym prawo lub dobre obyczaje, w tym w
szczególności:
a) zawierających treści obsceniczne lub wulgarne;
b) nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność
państwową, orientacje seksualną, obrażające uczucia religijne lub bezwyznaniowość;
c) godzących w dobra osobiste Organizatora lub jakichkolwiek innych osób trzecich;
d) naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa
pokrewne;
e) naruszających prawo do wizerunku osób trzecich;
f) promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych;
g) spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu
informatycznego Organizatora;
h) promujących produkty lub usługi inne, niż oferowane przez Organizatora
i) zawierających antyreklamę Organizatora.
7. Prace Konkursowe, naruszające postanowienia niniejszego paragrafu, nie będą brane pod uwagę
przy rozstrzyganiu Konkursu i przyznawaniu nagród.
§4 Nagrody
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1. Nagrodami w konkursie są:
Nagroda główna: 1 (jedna) metamorfoza ogrodu obejmująca profesjonalny projekt ogrodu, zakup i
nasadzenie roślin, zakup produktów do pielęgnacji ogrodu, przygotowanie ogrodu zgodnie z
projektem. Wartość nagrody nie będzie wyższa niż 20 000 zł netto.
Nagrody dodatkowe: 1000 zestawów produktów marki ZIEMOVIT dla pierwszych 1000 poprawnych
zgłoszeń konkursowych. W skład zestawu wchodzą: Ziemovit Chwastox 20 ml – 1 szt., Ziemovit
Nawóz Uniwersalny Do Wszystkich Roślin 500 ml – 1 szt., Ziemovit Nawóz Granulowany Do Róż 1 kg
– 1 szt. Nagrody przyznawane są na podstawie kolejności zgłoszeń wpływających za pomocą
formularza konkursowego. Łączna wartość jednego zestawu wynosi 20,09 zł netto.
2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede
wszystkim:
a) zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu,
b) oryginalność projektu (zadania konkursowego).
3. Laureat w odpowiedzi na wiadomość wysłaną pocztą e-mail zobowiązany jest do niezwłocznego
potwierdzenia swoich danych osobowych i adresowych podanych w Zgłoszeniu w celu przekazania
nagrody. Niepotwierdzenie przez Laureata danych osobowych i adresowych, o których mowa powyżej,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej
wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie
wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
5. Nagrody dodatkowe zostaną dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany w
formularzu konkursowym w terminie do 40 dni po zakończeniu konkursu.
§5 Prawa Autorskie
1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie
majątkowe do treści, które zgłasza w formularzu konkursowym, oraz że nie naruszają one praw osób
trzecich.
2. Uczestnicy konkursu zgłaszając się do konkursu zezwalają Organizatorowi na umieszczenie zdjęć
ich obecnych ogrodów na Facebooku, post ze zdjęciami emitowany będzie przez czas nieokreślony.
3. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
§6 Reklamacje i postanowienia końcowe
1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z
dopiskiem "Reklamacja” w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do
20 czerwca 2016 r. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 8 dni od daty
wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu
poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od
użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
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3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o
ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru
Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
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