
REGULAMIN KONKURSU „KOLORUJ Z WANICKI AGRO”

Z DNIA 17.05.2022 ROKU

(dalej jako: „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Koloruj z Wanicki Agro” objętego niniejszym Regulaminem (dalej
jako: „Konkurs”) jest spółka Wanicki Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Mogilanach przy ul. Myślenickiej 19 (32-031 Mogilany), wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225703, NIP
9442111882, REGON 356900788, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł (dalej jako:
„Organizator”). Kontakt z Organizatorem Konkursu możliwy jest poprzez adres e-mail
agrokonkurs@wanicki.pl lub wiadomość wysłaną poprzez fanpage Organizatora pod nazwą
„Wanicki Agro”.

2. Konkurs organizowany jest przez Organizatora, w ramach prowadzonej przez niego działalności
i w celu jej promowania.

3. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem fanpage`a Organizatora na portalu
społecznościowym Facebook pod nazwą „Wanicki Agro”
https://www.facebook.com/agrowanicki/ oraz na stronie internetowej Organizatora
www.agro.wanicki.pl. Serwis Facebook nie jest organizatorem ani współorganizatorem
Konkursu, ani w jakikolwiek sposób nie sponsoruje i nie popiera organizacji Konkursu i nie jest z
nim związany, a jego odpowiedzialność względem Organizatora oraz każdego z uczestników
Konkursu jest wyłączona.

4. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs trwa od dnia
17.05.2022 r. od godziny 9:00 do dnia 31.05.2022 r. do godziny 23:59 (dalej jako: „Czas Trwania
Konkursu”).

5. Za pośrednictwem strony internetowej Organizatora oraz serwisu Facebook Organizator
świadczy na rzecz uczestnika Konkursu usługę drogą elektroniczną, polegającą na umożliwieniu
uczestnikowi wzięcia udziału w Konkursie. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie dla
Uczestników Konkursu.

6. Do wzięcia udziału w Konkursie niezbędne są: dostęp do Internetu z umożliwiającego to
urządzenia, odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej, np.
Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, aktywne konto poczty e-mail,
konto w serwisie Facebook, za pomocą którego organizowany jest Konkurs, a także program
obsługujący pliki elektroniczne w formacie .pdf.

§ 2 ZASADY I WARUNKI KONKURSU

1. Uczestnikiem konkursu może być osoba nieletnia w wieku 4-9 lat, posiadająca zgodę
opiekunów prawnych na uczestnictwo w Konkursie, przy czym opiekun prawny musi posiadać
adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej jako: „Uczestnik”).

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w Czasie Trwania Konkursu wykonać łącznie następujące
czynności:

(i) pobranie pliku z kolorowanką zamieszczonego pod linkiem
https://agro.wanicki.pl/__data/files/8_kolorowanka_druk.pdf i wydrukowanie go,

(ii) pokolorowanie kolorowanki,

1

mailto:agrokonkurs@wanicki.pl
https://www.facebook.com/agrowanicki/
http://www.agro.wanicki.pl
https://agro.wanicki.pl/__data/files/8_kolorowanka_druk.pdf


(iii) wysłanie przez opiekuna prawnego Uczestnika pokolorowanej kolorowanki do
Organizatora - w formie kolorowego skanu lub zdjęcia na adres e-mail Organizatora
agrokonkurs@wanicki.pl lub pozostawienie oryginału kolorowanki w siedzibie oddziału
Organizatora,

(iv) złożenie przez opiekuna prawnego Uczestnika oświadczenia, że wyraża on zgodę na
uczestnictwo swojego dziecka (podając jego imię i nazwisko oraz wiek) w Konkursie
oraz udziela licencji zgodnie z treścią Regulaminu - jednocześnie z wykonaniem
czynności z pkt (iii) powyżej.

3. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym.

5. W terminie 5 dni od zakończenia Czasu Trwania Konkursu, komisja konkursowa ustanowiona
przez Organizatora zapozna się z nadesłanymi pracami konkursowymi i wskaże 3 najlepsze
prace konkursowe i tym samym wyłoni zwycięzców Konkursu. Komisja będzie kierowała się
takimi kryteriami jak pomysłowość, wartość artystyczna i ogólne walory estetyczne pracy
konkursowej.

6. Organizator opublikuje dane zwycięzców Konkursu (imiona i wiek) niezwłocznie po jego
rozstrzygnięciu, nie później niż w terminie do dnia 01.06.2021 r. na profilu Organizatora na
portalu Facebook i umożliwi ich opiekunom prawnym odbiór nagrody w siedzibie Organizatora
w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wygranej w Konkursie lub prześle im nagrodę na
podany adres.

7. W Konkursie zostaną przyznane 3 nagrody w postaci: zabawki ciągnika John Deere (Bruder),
czapki z daszkiem oraz puzzli marki John Deere. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę
ani na ekwiwalent pieniężny.

8. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

9. Opiekunem prawnym Uczestnika Konkursu nie może być pracownik Organizatora. Za
pracownika uważa się każdą osobę zatrudnioną w Czasie Trwania Konkursu u Organizatora na
podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej na czas nieokreślony lub czas określony
dłuższy niż 3 miesiące.

10. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie opiekun prawny Uczestnika oświadcza, że praca
konkursowa jest utworem w pełni samoistnym, nieinspirowanym cudzymi utworami oraz, że
korzystanie i rozporządzanie nim w zakresie przedmiotowym, czasowym i terytorialnym nie
narusza praw osób trzecich, a także oświadcza, że jest działając w imieniu Uczestnika
uprawniony do udzielenia licencji zgodnie z Regulaminem.

11. Opiekun prawny Uczestnika poprzez dostarczenie Organizatorowi pracy konkursowej i
oświadczenia zgodnie z § 2 ust. 2 pkt (iii) i (iv) Regulaminu udziela Organizatorowi
niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworów powstałych w związku z udziałem
w Konkursie i wykonaniem pracy konkursowej, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na
następujących polach eksploatacji:

a) zwielokrotnienie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową, a także poprzez wydruk komputerowy,

b) wprowadzenie do pamięci komputera,

c) publiczna prezentacja utworu w siedzibie oddziałów Organizatora (poprzez wystawienie w
specjalnej przeznaczonej do tego gablocie),

d) umieszczenie w sieci Internet poprzez publikację na profilach Organizatora prowadzonych
na portalach społecznościowych oraz na stronie internetowej Organizatora.

12. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania pracy konkursowej na żadnym z pól eksploatacji
wymienionych w Regulaminie.

2



§ 3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Opiekunowie prawni Uczestników mogą zgłaszać do Organizatora reklamacje dotyczące
Konkursu. Reklamacje można zgłaszać w terminie do dnia 13.06.2021 r. w formie pisemnej na
adres Organizatora lub za pośrednictwem wiadomości email na adres poczty elektronicznej:
agrokonkurs@wanicki.pl .

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, jak również wskazanie okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez komisję konkursową Organizatora w terminie 14 dni od jej
otrzymania, a odpowiedź zostanie przekazana reklamującemu w formie w jakiej została
zgłoszona reklamacja.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu cywilnego.

3. Opiekunowie prawni Uczestników poprzez udział w Konkursie wyrażają zgodę na
wykorzystywanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestników i ich
opiekunów prawnych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu w celach marketingowych i
organizacyjnych związanych z przekazaniem nagrody. Szczegółowy zakres informacji o ochronie
danych osobowych znajduje się na stronie internetowej
http://rodo.wanicki.pl/WanickiSerwis.htm

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej
Organizatora pod adresem www.agro.wanicki.pl tj. w dniu 17.05.2021 r. i jest dostępny do
wglądu dla każdego Uczestnika.
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