
 Regulamin konkursu „Zbiornik Gospodarza”  
 
 
ORGANIZATOR  
 
1. Organizatorem konkursu jest Redakcja Gospodarz.pl. Głównym fundatorem nagrody jest firma 
SWIMER Łukasz Otremba  
 
OBSZAR I CZAS TRWANIA  
 
1. Konkurs „Zbiornik Gospodarza” rozpoczyna się wraz z imprezą targową zwaną AGRO SHOW 2015 
(18-21.09.2015) i trwa do następnej jej edycji AGRO SHOW 2016 (23-26.09.2016) gdzie nastąpi 
rozstrzygnięcie.  
 
2. Konkurs „Zbiornik Gospodarza” obejmuje swym obszarem cały kraj.  
 
NAGRODA  
 
1. Fundatorem nagrody jest firma SWIMER. Nagroda to: Zbiornik 5000 FUDPS, Przepływomierz 
tłokowy z wyświetlaczem, Przewód DN 25 V/O, Lc=6m z końcówkami GZ/GZ 1`, Pistolet 
automatyczny A60 z przyłączem 1 `, Uchwyt do pistoletu włączający/wyłączający pompę, Stacyjka 
zabezpieczająca dopływ prądu, Oświetlenie skrzyni dystrybucyjnej, Linia napełniająca z eurozłączem 
VK50. Firma SWIMER zapewnia transport do zwycięzcy konkursu, kalibracje, uruchomienie i 
przeszkolenie. Zwycięzca konkursu odpowiada za rozładunek oraz posiadanie min. 2000 l paliwa w 
momencie rozładunku. Zwycięzca konkursu jest odpowiedzialny za dostarczenie prądu 230V oraz 
przygotowanie równego utwardzonego miejsca na którym będzie stał zbiornik.  
 
UCZESTNICY KONKURSU  
 
1. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna.  
 
2. Osoba fizyczna lub prawna, która spełnia wskazane w Regulaminie warunki uczestnictwa w 
Konkursie oraz poprawnie zgłosi swój udział w Konkursie, zwana będzie w dalszej treści Regulaminu 
Uczestnikiem.  
 
3. Uczestnik, który uchybi którejkolwiek z zasad Regulaminu zostanie zdyskwalifikowany. Podanie 
nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych lub brak zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w zakresie określonym Regulaminem, uprawnia Organizatora do odrzucenia zgłoszenia 
danej osoby do Konkursu. W takim wypadku Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jak 
również zwolniony jest z obowiązku uzasadnienia decyzji o odrzuceniu zgłoszenia.  
4. Od momentu uzyskania prawa do Nagrody Uczestnik staje się Zwycięzcą Konkursu „Zbiornik 
Gospodarza”.  
 
5. Tekst Regulaminu Konkursu będzie dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora i na stronie 
internetowej www.Gospodarz.pl.  
 
 
 
 
 
 
 



ZASADY KONKURSU „Zbiornik Gospodarza”  
 
1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi:  
 
 1) zarejestrować się w jednej z form opisanych w pkt. 2  
 
 2)odpowiedzieć na pytanie konkursowe  
 
 „Czy organizatorem konkursu „Zbiornik Gospodarza” jest portal Gospodarz.pl i firma SWIMER?”  
 
2. Rejestracja do konkursu polega na podaniu danych:  
 
-imię i nazwisko  
 
-adres  
 
-email lub telefon  
 
-rodzaj działalności rolniczej  
 
-wielkość gospodarstwa  
 
3. Są dostępne formy rejestracji:  
 
-na stoisku Gospodarz.pl poprzez system informatyczny zapisujący dane w formie offline  
 
-poprzez portal Gospodarz.pl  
 
-poprzez kupon konkursowy drukowany wypełniony ręcznie poprzez uczestnika konkursu wrzucony 
do urny będącej na stoisku Gospodarz.pl lub Firmy SWIMER.  
 
4. Rejestracja do konkursu jest jednocześnie zgodą do wykorzystania danych Uczestnika do rejestracji 
na bezpłatnym profilu na portalu Gospodarz.pl  
 
SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU I PODANIE WYNIKÓW  
 
1. rozstrzygniecie wyników odbędzie się podczas trwania targów AGRO SHOW 2014 w Bednarach na 
stoisku Gospodarz.pl. Dokładny dzień i data zostaną ustalone i podane do wiadomości uczestnikom 
na adres emailowy jak i na portalu Gospodarz.pl na tydzień przed.  
 
ODBIÓR NAGRODY  
 
1. Organizator bezpośrednio po ogłoszeniu wyników Konkursu powiadomi Zwycięzcę Konkursu o 
czasie i szczegółach związanych z przekazaniem Nagrody oraz zweryfikuje dane podane podczas 
rejestracji do konkursu.  
 
2. Odbiór Nagrody przez Uczestnika odbywa się na podstawie protokołu odbioru Nagrody, zwanego 
dalej Protokołem. Zwycięzca Konkursu potwierdza odbiór Nagrody składając swój podpis na  



Protokole. W przypadku odmowy podpisania Protokołu Nagroda nie zostanie wydana. Strony 
uzgadniają, że takie zachowanie oznacza zrzeczenie się Nagrody przez Zwycięzcę.  
 
3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, jak również 
zamiany Nagrody na inną rzecz ani ekwiwalent pieniężny. Prawo do Nagrody nie może zostać 
przeniesione na inną osobę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagród na nagrody 
tożsame.  
 
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU  
 
1. Uczestnik rejestrujący się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
oraz ich wykorzystanie wyłącznie na potrzeby Konkursu.  
 
2. Uczestnik w przypadku wygrania Nagrody wyraża zgodę na publikacje, utrwalenie i 
zwielokrotnienie oraz publiczne wykorzystanie swojego wizerunku (imienia i nazwiska, miejscowości) 
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach reklamowych Organizatora, w szczególności 
w reklamach zewnętrznych, reklamach prasowych, Internecie, bez dodatkowego wynagrodzenia.  
 
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO  
 
1. Wszelkie Reklamacje związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu winny być składane na 
piśmie, listem poleconym, na adres Organizatora określony w § 4 z dopiskiem „Reklamacja 
konkursowa”, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu (liczy się data otrzymania 
reklamacji przez Organizatora). Reklamacje nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 7 dni od jej otrzymania. Uczestnik 
zostanie poinformowany pisemnie o wynikach postępowania reklamacyjnego – listem poleconym. 
Decyzje Komisji Reklamacyjnej w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne. Złożenie reklamacji 
jest warunkiem dochodzenia roszczeń wobec Organizatora.  
 
2. Każda reklamacja powinna zawierać:  
 
 1) imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację;  
 
 2) dokładny adres zwrotny Uczestnika zgłaszającego reklamację i numer telefonu;  
 
 3) dokładny opis i powód reklamacji.  
 
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową, która jest jednocześnie Komisją 
Reklamacyjną.  
 
4. Wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji Konkursu strony będą starały się rozwiązać w 
sposób polubowny. W przypadku nie dojścia do polubownego rozwiązania ewentualnego sporu, spór 
rozstrzygnięty będzie przez sąd powszechny.  
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
1. Uczestnikowi nagrodzonemu w Konkursie oprócz nagród przewidzianych Regulaminem nie 
przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.  



2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem 
nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestnika.  
 
3. Organizator ani inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, nie ponoszą 
odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich ewentualne 
opóźnienia, bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.  
 
4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.  
 
5. Wszelkie opisy Konkursu wykorzystane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych niniejszego 
Konkursu mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążąca posiada jedynie niniejszy 
Regulamin w całej swojej treści.  
 
6. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym Regulaminie nie naruszających 
podstawowych zasad Konkursu.  
 
7. Uczestnik przystępujący do Konkursu akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz 
jednocześnie oświadcza, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.  
 
8. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks cywilny. 


