
 
REGULAMIN KONKURSU„UPOMINEK ZA OPAKOWANIA PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN” 
 

§ 1. Informacje podstawowe 
 

1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin z siedzibą 

w Warszawie, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych 

i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. 

st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr KRS 0000020127, zwane dalej „Organizatorem”,  

2. Współorganizatorem Konkursu jest agencja Solski BM sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 47/51, 00-071 Warszawa, wpisana do 

rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII wydział 

gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000301876, zwana dalej 

„Współorganizatorem”. 

3. Fundatorem nagród jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin z siedzibą 

w Warszawie.  

4. Konkurs prowadzony jest wyłącznie w wybranych w punktach sprzedaży środków 

ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi 

i/lub innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie, które 

znajdują się na terenie województw podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego, 

zwanych dalej „Partnerami akcji”. 

5. Udział w Konkursie jest dobrowolny, wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację 

niniejszego regulaminu. 

 
§ 2. Cele Konkursu 

 
Celem Konkursu jest promocja zasad zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin 

toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi i/lub innych 

środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie, zwanych dalej 

„Opakowaniami” oraz edukacja osób prowadzących gospodarstwa rolne 

o odpowiedzialnym gospodarowaniu opakowaniami. 

 



§ 3. Uczestnicy Konkursu 
 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która: 

a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych.  

b. nie jest pracownikiem Organizatora, Współorganizatora, ani Partnera akcji, 

c. nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora, Współorganizatora, ani 

Partnera akcji, 

d. jest osobą prowadzącą lub współprowadzącą gospodarstwo rolne, w którym  

wykorzystywane są środki ochrony roślin toksyczne i bardzo toksyczne dla 

organizmów wodnych lub ludzi i/lub inne środki niebezpieczne 

wykorzystywane w rolnictwie, działające na terenie województwa 

podkarpackiego, lubelskiego albo podlaskiego, 

e. odda wykorzystane opakowanie lub opakowania po środkach ochrony roślin 

toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi i/lub 

innych  środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie u Partnera 

akcji.   

§ 4. Czas trwania Konkursu 
 
Konkurs jest przeprowadzany przez Organizatora w terminie od 1 października 2015 

r. do 30 listopada 2015 r. albo do wyczerpania nagród rzeczowych. 

 
§ 5. Zasady Konkursu  

 

1. Konkurs polega na oddaniu przez Uczestnika Opakowań po środkach ochrony roślin 

toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi i/lub innych 

środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie u Partnerów akcji 

w zamian za co Uczestnik otrzyma Nagrodę. 

2. Uczestnik może jednorazowo otrzymać jedną Nagrodę. 

3. Jedna Nagroda przysługuje Uczestnikowi niezależnie od ilości oddanych Opakowań. 

   
§ 6. Nagrody 

 
1. Nagrodami w Konkursie są opaski odblaskowe na rękę lub magnesy na lodówkę. 

2. Nagrody nie podlegają ̨zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość 

pieniężną. 



3. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki 

Konkursu opisane w niniejszym Regulaminie.  

4. Uczestnicy Konkursu nie mogą ̨ przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby 

trzecie.  

 
§ 7. Reklamacje   

 
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać ́na piśmie (wraz 

z uzasadnieniem) na adres Organizatora, nie później niż ̇w terminie jednego tygodnia 

od daty zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego).  

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres, numer 

telefonu kontaktowego, jak również ̇dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.  

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od daty 

doręczenia reklamacji.  

4. Reklamacje wysłane po upływie terminu określonego w ust. 1 nie będą ̨

rozpatrywane.   

5. Dane osobowe Uczestników Programu uzyskane w procesie reklamacyjnym będą 

przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity w Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem 

danych osobowych przetwarzanych na potrzeby reklamacji jest Organizator. Dane 

osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. Osobom 

udostepniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz ich poprawiania.  

 

§ 8. Postanowienia końcowe  
 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, na jego stronie 

internetowej oraz u Partnerów akcji. 

2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540). 



3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego  

regulaminu jeżeli nie wpłynie ona na pogorszenie warunków uczestnictwa 

w Konkursie.  

4. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika ograniczona jest do wysokości 

wartości nagrody.  

5. Do wszelkich spraw związanych z Konkursem i niniejszym Regulaminem stosuje się 

przepisy prawa polskiego. 

5. Data wejścia w życie niniejszej wersji regulaminu: 1 września 2015 r.  

6. W sprawach dotyczących Konkursu Uczestnik, poza uprawnieniami określonymi 

w niniejszym Regulaminie, ma prawo do zwracania się do Miejskich i Powiatowych 

Rzeczników Konsumentów oraz  dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem.  


