Regulamin Konkursu „Złota Karta Uczestnika Agro Days”

Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie dla uczestników wydarzenia Agro Days. Dni
Hodowcy, w dniach 2-3.02.2019 r. w Hali Global Expo w Warszawie.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.

3.
4.

Organizatorem konkursu „Złota Karta Uczestnika Agro Days” zwanej dalej Promocją jest „De Heus” Sp. z o.o.,
adres: 99-100 Łęczyca, ul. Lotnicza 21b, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS pod numerem KRS: 0000060991, NIP 526-1306-893, zwana dalej Organizatorem.
Organizator Konkursu informuje o zasadach konkursu na portalu internetowym www.agrodays.pl.
Regulamin konkursu dostępny jest również w siedzibie Organizatora, wskazanej w ust. 1 powyżej oraz na
żądanie w miejscu realizacji konkursu.
Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podczas wydarzenia Agro Days. Dni Hodowcy,
w dniach 2-3.02.2019 r. w Hali Global Expo w Warszawie.
Konkurs trwa od 2.02.2019 od godziny 10:00 do 3.02.2019 do godziny 14:00 w dwóch turach (2.02, 10.0014.00; 3.02, 10.00-14.00).

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSU
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursu jest rejestracja na wydarzenie Agro Days. Dni Hodowcy 2019 na
portalu www.agrodays.pl za pomocą formularza rejestracyjnego (https://agrodays.pl/dlaodwiedzajacych/rejestracja/2019), w którym należy podać imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail oraz
rodzaj prowadzonej hodowli (jeśli dotyczy). Rejestracji na wydarzenie można dokonać również na miejscu.
Akceptacja ww. regulaminu jest dobrowolna, przy czym jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału
w konkursie.
Wypełniając „Złotą Kartę Uczestnika Agro Days” i zgłaszając ją do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na
akceptację niniejszego regulaminu.
W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w imieniu
własnym lub przez pełnomocnika (osoby, posiadające pełnomocnictwo do występowania i podejmowania
zobowiązań w imieniu mocodawcy). Osoby te, zwane są dalej Uczestnikami lub każda z osobna Uczestnikiem.
Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, najpóźniej w dniu rejestracji na Portalu.
W Konkursu nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, pracownicy Wystawców Agro Days. Dni
Hodowcy 2019 (chyba że występują w imieniu Uczestnika na mocy udzielonego przez niego
pełnomocnictwa), a także członkowie ich najbliższych rodzin, tzn.: małżonkowie, wstępni, zstępni,
rodzeństwo.
Dokonując akceptacji, o której mowa w ust. 3 Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych
w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału
w konkursie. Uczestnik potwierdza również, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje wszystkie jego
postanowienia.
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7.

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia wszystkie warunki określone
w niniejszym regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia odpowiednich
oświadczeń w formie pisemnej, podania określonych danych lub przedłożenia stosownych dokumentów,
potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających
z niniejszego regulaminu lub bezpodstawna odmowa uczynienia zadość żądaniu Organizatora, może
spowodować wykluczenie Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do odebrania
prezentu.

§ 3 MECHANIZM KONKURSU
1. Konkurs trwa od 2.02.2019 od godziny 10:00 do 3.02.2019 do godziny 14:00.
2. Każdy uczestnik wydarzenia Agro Days. Dni Hodowcy 2019 może odebrać „Złota Kartę” od hostess
znajdujących się przy makietach obiektów inwentarskich.
3. Aby otrzymać „Złotą Kartę Uczestnika Agro Days” uczestnik musi się zarejestrować. Może to zrobić przed
wydarzeniem na portalu www.agrodays.pl lub na miejscu, akceptując warunki rejestracji.
4. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić „Złotą Kartę Uczestnika Agro Days” (zwane dalej Kartą). Wymaga
to od Uczestnika odwiedzenia stoisk wymienionych na odwrocie karty Wystawców (minimum 6). Na stoiskach
Wystawców Uczestnik może otrzymać pieczątkę, umieszczaną na Karcie która zostaje umieszczona na Karcie.
Otrzymanie pieczątki może się wiązać z prostym zadaniem lub pytaniem przygotowanym prze danego
Wystawcę.
5. Należy również odpowiedzieć na pytanie „Czym dla Pani/Pana jest odpowiedzialna produkcja?”
6. Każdy Uczestnik, który w czasie trwania konkursu prawidłowo wypełni Kartę (t.j. zbierze 6 różnych pieczątek
oraz odpowie na pytanie konkursowe) powinien oddać Kartę do wyznaczonego punktu – do hostessy
zajmującej się Złotymi Kartami (znajdującej się przy obiektach inwentarskich), do godziny 14.00 2.02.2019 r.
lub do godziny 14.00 3.02.2019.
7. Każdy Uczestnik, który prawidłowo wypełni Kartę w czasie trwania Konkursu i zbierze min. 6 stempli otrzymuje
Certyfikat Złotego Hodowcy.
8. Wśród Uczestników Konkursu zostaną również rozdane Nagrody.
9. O przyznaniu nagród zadecyduje Jury wyznaczone przez Organizatora. Ocenie podlegać będzie odpowiedź na
pytanie konkursowe. Jury weźmie pod uwagę kompletność wypowiedzi oraz kreatywność.
10. Nagrody zostaną rozdane 2.02.3019 o godzinie 15.00 oraz 3.02.2019 o godzinie 15.00 na Scenie Głównej.
11. Nagrody zostaną rozdane w trzech kategoriach: Drób, Bydło i Trzoda Chlewna.
12. Z Uczestnikami, który nie odbiorą nagród podczas rozdania, organizator skontaktuje się w celu ustalenia
sposobu odbioru nagrody.
13. W pierwszym dniu konkursu ocenione zostaną karty dostarczone do wyznaczonego punktu do godziny. 14.00
2.032019, w drugim dniu te dostarczone do wyznaczonego punktu pomiędzy 10.00 a 14.00 3.02.2019.

§ 4 Nagrody
1. Organizator przewidział 30 równorzędnych nagród łącznie, dla wszystkich kategorii, w każdym dniu konkursu
(łącznie 60 nagród).
2. Nagrody to zestawy i vouchery ufundowane przez Wystawców, biorących udział w „Złotej Karcie Uczestnika
Agro Days”.
3. Wartość każdej nagrody to 200 PLN brutto.
4. Jury może przyznać 6 nagród specjalnych (po 1 w każdej kategorii w każdym dniu konkursowym) stanowiących
voucher na 1 tonę paszy firmy De Heus. Warunki odbioru nagrody umieszczone są na voucherze.
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§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą
przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, a także na potrzeby komunikacji
marketingowej z firmą De Heus, również w przyszłości, zaś w przypadku składanych reklamacji – w celu
rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału
w Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie
z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) a od 25
maja 2018 r. przy zachowaniu zasad określonych w Rozporządzeniu 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. Uczestnik
Konkursu zachowuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmieniania, uzupełniania
lub poprawiania. Dane te nie będą przekazywane przez Organizatora podmiotom trzecim.
3. Każdy z Uczestników Konkursu, z chwilą wypełnienia Formularza Rejestracyjnego, o którym mowa w § 2 pkt 1
niniejszego Regulaminu będzie miał możliwość wyrażenia zgody (poprzez zaznaczenie właściwego checkboxa)
na wykorzystywanie jego danych kontaktowych w celach otrzymywania informacji handlowej od Organizatora.
Zgoda jest dobrowolna i w żaden sposób nie warunkuje uczestnictwa w Konkursu.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem 2.02.2019 r.
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