
Regulamin Konkursu "Wiosenne selfie z marką New Holland i Wieściami Rolniczymi"

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa Konkursu: "Wiosenne selfie z marką New Holland i Wieściami Rolniczymi".

2.  Podmiotem  urządzającym  Plebiscyt  zwanym  dalej  „Organizatorem”  jest  Południowa  Oficyna
Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, ul. Kasprzaka 1 a, 63-200 Jarocin, NIP 617-19-79-904,
KRS nr 0000053718 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy KRS, wysokość
kapitału zakładowego 3.700.000 zł.

3. Zasięg konkursu: ogólnopolski

4. Czas trwania Konkursu: od 03.04.2018 r. do 20.04.2018 r.

5. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

6.  Konkurs  ma  na  celu  wybór  najlepszego  SELFIE  zawierającego  ulubioną  maszynę  marki  New
Holland oraz miesięcznika "Wieści Rolnicze".

II. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w konkursie mogą zgłaszać wszystkie osoby. Wszystkie osoby, które przysłały zdjęcia
akceptują niniejszy regulamin oraz wyrażają zgodę na bezpłatną publikację wizerunku. W przypadku
autorów zdjęć niepełnoletnich, zgodę na uczestnictwo w konkursie oraz publikację wizerunku muszą
wyrazi prawni opiekunowiena. Ich zadaniem jest podanie imienia i nazwiska – autora zdjęcia oraz osób
widocznych na zdjęciu. Uczestnictwo w zabawie oznacza zgodę na  prezentację wizerunku na łamach
"Wieści Rolniczych" i portalu  www.wiescirolnicze.pl oraz nszym profilu na portalu społecznościowym
Facebook.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 zdjęcie (SELFIE) zgłaszającego z dowolna maszyną marki New Holland oraz egzemplarzem
miesięcznika "Wieści Rolnicze"

 w przypadku zgłoszeń wysyłanych mailowo:  imię i  nazwisko,  mail,  nr  telefonu,  zgodę na
publikację wizerunku

Zgłoszenia  (zdjęcia),  można  dokonać  drogą  mailową  (na  adres:  redakcja@wiescirolnicze.pl),  bądź
dodawać w komentarzach pod postem informującym o konkursie.

2.  Zgłoszenie  do  Konkursu  jest  jednoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  uprawnionej  osoby  na
wykorzystywanie zgłoszonej pracy w celach i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

http://www.wiescirolnicze.pl/


3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne:

- z akceptacją regulaminu Konkursu,

- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,

- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

 

III. KOMISJA PLEBISCYTOWA

1.  W  celu  zapewnienia  prawidłowej  organizacji  i  przebiegu  plebiscytu,  a  w  szczególności  w  celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu,
Organizator  powoła  3-osobową Komisję  Konkursową.   W skład  Komisji  wejdą  osoby  wytypowane
przez Organizatora.

IV. PRZEBIEG KONKURSU

1.         Konkurs przebiega w dwóch etapach:

 a)        zgłaszania udziału w Konkursie – przysyłanie prac drogą elektroniczną lub pocztą dodawać w
komentarzach pod postem na profilu Fb informującym o konkursie (od 3.04-20.04.2018 roku),

 b)        wyłaniania zwycięzców Konkursu (do 23.04.2018 roku).

3.  Wybór  10.  (słownie:  dziesięciu)  laureatów  Konkursu,  nastąpi  pośród  wszystkich,  terminowo
nadesłanych prac, na drodze głosowania i narady Komisji powołanej do tego celu przez Organizatora
Konkursu.

4. Zwycięzcą Konkursu zostanie 10. (słownie: dziesięciu) zdjęć, które w głosowaniu Komisji otrzyma
najwięcej głosów.

5.  Każdy  uczestnik   Konkursu,  może  wysyłać  dowolną  ilość  różnych  zdjęć  przez,  i  tym  samym
zwiększyć szanse na wygranie nagrody.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia w portalu wiescirolnicze.pl w dowolnym
momencie trwania Konkursu, informacji o aktualnej liczbie nadesłnych zdjęć oraz dokonać ich krótkiej
prezentacji poprzez ich na portalu i/lub profilu Fb.

7.  Organizator zastrzega sobie także prawo zmiany regulaminu nagradzania.

 

V. NAGRODY



1. Nagrody za zajęcie:

10 (słownie: dziesięć) zestawów: piłka nożna z logo marki New Holland + czapka z daszkiem z logo
marki New Holland + zestaw gadżetów z logo “Wieści Rolnicze”.

2. Organizator może zdecydować o przyznaniu nagród za kolejne miejsca lub nagród pocieszenia.

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I ODBIÓR NAGRÓD

1.  Organizator  powiadomi  uczestników  Konkursu  o  jego  wynikach  na  portalu  wiescirolnicze.pl,  na
profilu Fb oraz na łamach majowego wydania miesięcznika „Wieści Rolnicze”, jednak nie później niz do
dnia 30. kwietnia (dzień ukazania się majowego wydania miesięcznika "Wieści Rolnicze"). Organizator
zastrzega sobie prawo do osobistego poinformowania o wynikach konkursu osoby, które wzięły w nim
udział.

2. Organizator poinformuje zwycięzców o warunkach odbioru nagrody.

3. Termin realizacji odbioru nagród zostanie uzgodniony pomiędzy Organizatorem, Zwycięzcami oraz
Fundatorami nagród.

4. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości
w gotówce.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników Konkursu od dnia rozpoczęcia, najpóźniej do 7
dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

2.  Reklamacje  rozpatruje  Komisja  Konkursowa.  Reklamacja  powinna  zawierać:  imię,  nazwisko,
dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja
powinna zostać przesłana listem poleconym na adres: Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., ul.
Kasprzaka 1 a, 63-200 Jarocin.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Niniejszy  regulamin  zostanie  udostępniony  uczestnikom  Konkursu  do  wglądu  w  siedzibie
Organizatora. Jest też dostępny na www.wiescirolnicze.pl. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany
zasad Konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

2.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  skuteczność  dostarczenia  wiadomości  pocztą
elektroniczną  oraz  tradycyjną.  Zgłoszenia  do  Konkursu  nie  spełniające  wymogów  określonych  w
Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości
lub  o  złych innych parametrach technicznych w stopniu  uniemożliwiającym lub  utrudniającym jego



czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone
z Konkursu.

4.  Organizator  zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bądź zmian w regulaminie bez podania
przyczyny.


