REGULAMIN KONKURSU
(z nagrodami, bez podatku dochodowego)
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Nazwa Konkursu: Konkurs dla naszych Milusińskich „Jak wyobrażasz sobie pracę
dziennikarza
w
miesięczniku
„Wieści
Rolnicze”
- Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest Południowa Oficyna
Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin, NIP 617-1979-904, KRS nr 0000053718 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy
KRS, wysokość kapitału zakładowego 3.700.000 zł.
- Zasięg konkursu.
Konkurs odbędzie się na obszarze całej Polski
- Czas trwania konkursu.
Konkurs rozpoczyna się w dniu 02 kwietnia 2019 r. i kończy w 02 maja 2019 r.
2. DANE OSOBOWE
- Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest
Organizator: Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 1A, 63-200 Jarocin,
zwana dalej Administratorem.
- Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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.
- Podstawą przetwarzania podanych danych jest dobrowolna zgoda rodzica/opiekuna
Uczestnika, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwia uwzględnienie zgłoszenia w konkursie.
- Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego na podstawie
Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 Lipca 2016 r. przyjętej na mocy
dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony
zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.
- W granicach przepisów prawa rodzicowi/opiekunowi prawnemu Uczestnika przysługują
prawa do: dostępu do danych osobowych swojego dziecka lub podopiecznego, sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie, prawo do
przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
- Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie obejmuje także
publikację danych osobowych Laureata: imię i nazwisko, nazwa miejscowości na łamach
miesięcznika „Wieści Rolnicze” oraz portalu wiescirolnicze.pl
- Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie.
3. UCZESTNICY KONKURSU
Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba
fizyczna, niepełnoletnia (warunkiem uczestnictwa jest zgoda na udział w konkursie
rodzica/opiekuna), zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.
Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:

- Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki,
rodzeństwo, rodzice)
Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z:
- akceptacją regulaminu konkursu,
- zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
- potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w
konkursie.
4. KOMISJA KONKURSOWA
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności
w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób
nagrodzonych, Organizator powoła Komisję. W skład Komisji wejdą trzy osoby delegowane
przez Organizatora.

5. PRZEBIEG KONKURSU
- konkurs zostanie ogłoszony dnia 02 kwietnia 2019 r. w miesięczniku „Wieści Rolnicze”,
portalu informacyjnym wiescirolnicze.pl, Facebook oraz w tygodnikach lokalnych: „Gazeta
Jarocińska”, „Życie Pleszewa”, „Życie Gostynia”, „Życie Rawicza”, „Gazeta Krotoszyńska”.
- zadaniem uczestnika konkursu jest nadesłanie pracy plastycznej w formacie A4, technika
wykonania: collage, grafika, malarstwo, rysunek. Prace nadsyłane będą drogą pocztową lub
poprzez e-maila konkursy@wiescirolnicze.pl z dopiskiem „KONKURS DLA
MILUSIŃSKICH”
- zakończenie konkursu nastąpi dnia 02 maja 2019 r. W dniu następującym z pośród
nadesłanych prac konkursowych wraz z danymi autora komisja powołana przez organizatora
wyłoni 3 zwycięzców.

6. NAGRODY
Najlepsze prace zostaną opublikowane w majowym wydaniu „Wieści Rolniczych” oraz na
portalu informacyjnym wiescirolnicze.pl
Za zajęcie pierwszego miejsca uczestnik konkursu otrzyma: zegarek dziecięcy marki KNOCK
NOCKY, grę komputerową Farming Simulator 17 oraz zestaw gadżetów firm Agro-Trade i
Procam.
Za zajęcie drugiego miejsca uczestnik konkursu otrzyma: zegarek dziecięcy marki KNOCK
NOCKY, grę karcianą Farmageddom oraz zestaw gadżetów firm Agro-Trade i Procam.
Za zajęcie 3 miejsca uczestnik konkursu otrzyma: zegarek dziecięcy marki KNOCK NOCKY
oraz zestaw gadżetów firm Agro-Trade i Procam.
7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
Organizator powiadomi zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody telefonicznie oraz
poprzez publikację jego imienia i nazwiska w „Wieściach Rolniczych”. Organizator
poinformuje także zwycięzcę o warunkach odbioru nagrody oraz poprosi o podanie danych,
tj.
imienia,
nazwiska,
dokładnego
adresu,
telefonu
kontaktowego
8. ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK
Nagrody rzeczowe zostaną dostarczone do zwycięzcy pocztą lub wysyłką kurierską.

Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej
równowartości w pieniądzu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej
nagrody.
9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia konkursu,
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które wpłyną po tym dniu nie
będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.
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: Redakcja „Wieści
Rolniczych”, ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin.
Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie
Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie
także treści regulaminu.
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.

