
Organizator i czas trwania: 

1. Konkurs organizowany jest przez firmę: DORADCA JAGODOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Uniszowice 42, 21-030 Motycz, Polska, NIP 7123359535, zwaną dalej 

organizatorem. 

2. Czas trwania konkursu: 18.12.2020 - 25.01.2021 

Zasady konkursu: 

1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które są pełnoletnie i zamieszkują na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadają adres korespondencyjny na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby biorące udział w konkursie zwane są Uczestnikami. 

2. Uczestnicy mają za zadanie wypełnić ankietę dostępną pod linkiem 

https://forms.gle/RpcFZLbUiEQPa9qVA. 

Udział i przebieg konkursu 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny 

2. Aby wziąć udział w konkursie należy uzupełnić ankietę 

https://forms.gle/RpcFZLbUiEQPa9qVA. 

3. Ankietę należy uzupełnić do dnia 25.01.2021 do godziny 23:59 

4. W ciągu 14 dni od dnia 25.01.2020 Organizator ogłosi wyniki na swoim fanpage'u na 

Facebook'u oraz skontaktuje się ze zwycięzcą mailowo i/lub telefonicznie. 

Wybór zwycięzcy i odbiór nagrody 

1. W konkursie wezmą udział wszystkie odpowiedzi, spełniające postanowienia regulaminu 

konkursu. 

2. O wyłonieniu zwycięzców, zadecyduje Organizator poprzez wybranie 3 najciekawszych (jego 

zdaniem) komentarzy. 

3. Organizator przewiduje 3 nagrody główne i jedną nagrodę pocieszenia.  

Nagrody konkursowe: 

1. Nagrodami są odpowiednio:  

1. za zajęcie pierwszego miejsca - Produkty Metacide 5 kg + AminoVital Power 1 kg. 

2. za zajęcie drugiego miejsca - konsultacje na temat stosowanej ochrony i nawożenia 

na plantacji. 

3. za zajęcie trzeciego miejsca - opracowanie zaleceń nawożenia i fertygacji plantacji na 

podstawie wyników badań. 



4. nagroda pocieszenia - Pomoc przy zbiorach, Doradca Jagoodwy odwiedzi laureata tej 

nagrody w czasie zbioru owoców, i przygotuje relację na media społecznościowe 

pomagając przy zbiorach owoców. 

Dodatkowe informacje: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu – bez podania przyczyny, jeżeli nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

2. Organizator zastrzega sobie również prawo do jednostronnego zawieszenia lub zakończenia 

konkursu w każdym czasie, bez jego rozstrzygnięcia i bez konieczności uzasadniania swojej 

decyzji. 

3. Organizator może wykluczyć Uczestnika/ów z udziału w Konkursie w przypadku stwierdzenia 

naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub w wypadku naruszenia zasad życia 

społecznego. 

4. Wzięcie udziału w konkursie tj. wypełnienie ankiety jest tożsame z wyrażeniem zgody na 

warunki niniejszego Regulaminu. 

5. Wzięcie udziału w konkursie tj. wypełnienie ankiety jest, oznacza iż uczestnik wyraża zgodę 

na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do sprawnego przebiegu 

konkursu i wyłonienia zwycięzcy. 

 


