REGULAMIN KONKURSU
pod nazwą „Synthos AGRO – gramy fair – edycja 2019”
Definicje
1.
„Organizator” – Synthos Agro sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, adres:
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000361681, NIP:
5492404093, kapitał zakładowy w wysokości: 91 400,00 zł,
2.
„Fundator” – podmiot fundujący Nagrody konkursowe. Fundatorem Nagród
konkursowych jest Organizator.
3.
„Konkurs” – Konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą „Synthos AGRO –
gramy fair – edycja 2019” organizowany przez Organizatora, w okresie i na warunkach
opisanych w treści Regulaminu.
4.
„Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu, wiążący dla Organizatora, Fundatora
oraz Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki Konkursu, w szczególności określając
warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora i Fundatora oraz prawa
i obowiązki Uczestników Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.
5.
„Serwis”
–
serwis
internetowy
dostępny
pod
adresem
www.synthosagro.com/gramyfair/, w którym organizowany jest Konkurs.
6.
„Uczestnik Konkursu” – klub piłkarski (dalej: Klub), który w ramach akcji konkursowej
„Synthos AGRO – gramy fair – edycja 2019” zgłasza swój udział. Bez względu na to, czy
chęć udziału w Konkursie zgłosi Klub przez swoich prawnych przedstawicieli, czy dokona
tego jego pojedynczy zawodnik lub działacz, zgłoszenie uznaje się za złożone na rzecz
Klubu i to Klub traktowany będzie jako Uczestnik Konkursu.
7.
„Nagrody” - ufundowane przez Fundatora, nagrody dla Laureatów Konkursu,
wskazane w treści postanowień § 8 - 9 Regulaminu, przyznawane na zasadach opisanych
Regulaminem.
8.
"Komisja Konkursowa" – powołana przez Fundatorów Nagród komisja w składzie 3
(trzech) osób, wskazanych przez Fundatora Nagród.
9.
„Praca Konkursowa” – podlegające ocenie zgłoszenie konkursowe zgodnie z treścią
postanowień § 5 i § 7 Regulaminu.
10.
„Administrator danych” - Synthos Agro sp. z o. o., z siedzibą w Oświęcimiu przy ul.
Chemików 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem 0000361681, NIP: 549-240-40-93.
§ 1.
Postanowienia ogólne
1.
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za
pośrednictwem Internetu w Serwisie, w okresie wskazanym w treści postanowień § 3
Regulaminu.
2.
Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu na
zasadach opisanych w § 5 Regulaminu.
3.
Prawo udziału w Konkursie przysługuje Klubom, które spełniają wszystkie warunki
uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu.
4. Istotą Konkursu jest wyłonienie 8 zwycięzców (dalej jako: „Laureatów” (Klubów)), po
jednym dla każdego etapu Konkursu. W okresie trwania Konkursu Uczestnik Konkursu może
być nagrodzony tylko jeden raz.
5. Uczestnik Konkursu może dodawać zgłoszenia konkursowe wiele razy w ramach każdego
etapu do momentu, dopóki nie zostanie Laureatem konkursu. Zgłoszenie, które w danym

etapie nie zostało nagrodzone, automatycznie zostanie wzięte pod uwagę w kolejnym etapie
Konkursu, bez konieczności ponownego zgłoszenia.
6.
Zasady ustalania wyników Konkursu oraz przyznawania Nagród opisane są w § 5, 7,
8 oraz 9 Regulaminu.
7.
Konkurs ma na celu promocję Organizatora oraz prowadzonej przez niego
działalności.
§ 2.
Obszar
Konkurs ma charakter ogólnopolski (jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej), jest ogłaszany w Serwisie i kierowany do klubów piłkarskich działających na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.
Termin
1.
Konkurs odbywał się będzie w okresie od dnia 22.04.2019 roku (data rozpoczęcia
Konkursu) do dnia 13 października 2019 roku (data ogłoszenia ostatniego Laureata i
zakończenia Konkursu) z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej, która będzie trwała od dnia
01.07.2019 r. do dnia 18.08.2019 r.
2.

W okresie odbywania się Konkursu, Organizator przewiduje jego następujące etapy:

a) etap I od 22.04.2019 r. do 05.05.2019 r.
b) etap II od 06.05.2019 r. do 19.05.2019 r.
c) etap III od 20.05.2019 r. do 02.06.2019 r.
d) etap IV od 03.06.2019 r. do 16.06.2019 r.
e) etap V od 19.08.2019 r. do 01.09.2019 r.
f) etap VI od 02.09.2019 r. do 15.09.2019 r.
g) etap VII od 16.09.2019 r. do 29.09.2019 r.
h) etap VIII od 30.09.2019 r. do 13.10.2019 r.
3.
O zwycięstwie w Konkursie każdy z Laureatów zostanie poinformowany drogą
mailową i/lub telefoniczną w terminie do 14 dni od zakończenia danego etapu Konkursu.
Laureaci poszczególnych etapów Konkursu ogłaszani będą każdorazowo w Serwisie po
zakończeniu danego etapu. Pełna lista Laureatów Konkursu zostanie ogłoszona w Serwisie
do dnia 08.11.2019 r. roku do godziny 16:00.
§ 4.
Uczestnictwo w Konkursie
1.
Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. W imieniu Klubu zgłoszenia mogą
dokonać jego prawni przedstawiciele, a także osoby fizyczne, które:
a) zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
b) najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły lat osiemnaście oraz posiadają pełną
zdolność do czynności prawnych (w wypadku zgłoszenia przez działacza lub zawodnika
Klubu),
c) spełniają inne warunki określone w niniejszym Regulaminie,
d) są członkami Klubu (zawodnikami lub działaczami).

2.
W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani też członkowie
organów zarządzających Organizatora, a także członkowie Komisji Konkursowej, jak również
członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się
małżonków, dzieci, rodziców oraz rodzeństwo.
§ 5.
Zgłoszenie Uczestnictwa w Konkursie
1.
Celem zgłoszenia woli swojego uczestnictwa w Konkursie, Klub lub osoba chcąca
zgłosić Klub (będąca jego przedstawicielem, zawodnikiem lub działaczem), a jednocześnie
spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w szczególności w treści
postanowień § 4 Regulaminu, powinna:
a) opisać historię lub wykonać prezentację, w której przedstawione będzie
zachowanie „fair play” danego klubu, jego zawodników lub pojedynczego zawodnika oraz
poprzeć historię dokumentacją (np. zdjęcia, filmiki, artykuł z gazety). Na potrzeby Konkursu
jako zachowanie „fair play”, rozumie się nie tylko sytuacje boiskowe, ale także akcje
społeczne w tym inicjatywy w ramach lokalnej społeczności, udział w turniejach
charytatywnych itp.
b) dodać krótki opis, który wskazuje na co Klub chciałby przeznaczyć nagrodę
pieniężną w wypadku wygranej. Przeznaczenie nagrody musi mieścić się w celach
statutowych działalności Klubu lub być z nią bezpośrednio związane.
2.
Zgłoszenia woli uczestnictwa w Konkursie dokonuje się w Serwisie w terminie
wskazanym w treści postanowień § 3 ust. 1 - 2 Regulaminu, poprzez konkursową stronę
internetową.
§ 6.
Dane osobowe i prawa autorskie
1.
W wypadku dokonania zgłoszenia udziału Klubu przez osobę fizyczną jej dane
osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia
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 (Dz. Urz. UE L
119 z 04 maja 2016 r.) przez Administratora danych, w celu, okresie i zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Laureatów oraz marketingu własnych produktów
lub usług Administratora danych.
2.
Po zakończeniu Konkursu dane osób fizycznych przetwarzane będą dla celów i przez
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń.
3.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora możliwy jest pod adresem
email: dpo@synthosgroup.com
4.
Na potrzeby dostarczenia i wydania Nagród, Laureaci Konkursu uprawnieni do ich
otrzymania, zobowiązani będą podać dane adresowe wymagane przez Organizatora
Konkursu oraz numer konta, na który przelana ma zostać Nagroda.
5.
Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania na warunkach określonych w powołanych w ust. 1
aktach prawnych.
6.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jej
danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody na przetwarzanie danych.

7.
Osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8.
Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę osoby, która dokonała zgłoszenia Klubu
na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu. Przystępując do Konkursu osoba,
która dokonała zgłoszenia wyraża zgodę na publikację swoich danych jako Uczestnika
Konkursu oraz/lub Laureata Konkursu, w szczególności w Serwisie.
9.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne
z rezygnacją z udziału w Konkursie.
10.
Uczestnik Konkursu, który dokonał zgłoszenia zapewnia, przeniesienie na
Organizatora w sposób nieodwołalny oraz nieograniczony terytorialnie i czasowo
majątkowych praw autorskich, w tym praw pokrewnych do utworu (zwany również dalej
Utworem w rozumieniu Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. z o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.)), a także zapewnia
udzielenie zgody przez siebie oraz osoby przedstawione na zgłoszeniu do Konkursu na to,
aby wizerunek oraz głos i wypowiedź (jeśli to wynika z charakteru Utworu) jego oraz innych
osób przedstawionych na zgłoszeniu do Konkursu wraz z imieniem i nazwiskiem, bądź
innymi danym do przetwarzania, których Organizator jest upoważniony, jeżeli Organizator
uzna to za stosowne - w całości lub w postaci dowolnych fragmentów, zostały wykorzystane
w dowolnych kanałach dystrybucji (w szczególności w sieci Internet, na kanałach YouTube,
Facebook, Instagram, WWW, promocja online). Zgoda wyrażona zostaje na następujących
polach eksploatacji:
1) utrwalanie na wszelkiego rodzaju nośnikach oraz jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek
systemie, formacie);
2) zwielokrotnienie wszelkimi znanymi technikami cyfrowymi elektronicznymi, wszelkimi
technikami wideo;
3) wprowadzanie do pamięci komputera;
4) nadawanie za pomocą sieci przewodowej i bezprzewodowej, w tym sieci Internet
(Intranet) lub podobnej;
5) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju mediach;
6) wprowadzenie do obrotu i dystrybucji;
7) wykorzystanie na innych polach eksploatacji wynikających z przeznaczenia i charakteru
Utworu;
8) sporządzenie kopii i opracowań Utworów dowolną techniką, ich zwielokrotnienie
i wprowadzenie do obrotu w całości lub w części;
9) sporządzanie materiałów na podstawie wskazanych Utworów oraz wprowadzanie do
obrotu;
10) modyfikowanie Utworów w dowolny sposób.
Uczestnik nie będzie sobie rościł autorskich praw majątkowych do Utworu, w którym został
wykorzystany jego wizerunek oraz przenosi na Organizatora wyłączne prawo do
wykonywania zależnych praw autorskich związanych z Utworem. W wypadku zgłoszenia
w związku z wymienionymi wyżej prawami roszczenia jakiejkolwiek strony trzeciej, Uczestnik,
który dokonał zgłoszenia zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z jakiejkolwiek
odpowiedzialności finansowej lub prawnej i wstąpienia w spór na jego miejsce.
11. Uczestnik nie będzie korzystał z osobistych praw do Utworu w sposób uniemożliwiający
korzystanie z nich przez Organizatora oraz zapewni Organizatorowi, że nikt inny nie będzie
z tych praw korzystał. Nieodwołalnie zezwala także Organizatorowi na dokonywanie
wszelkich zmian i przeróbek Utworu, w tym również na wykorzystania go w części lub całości
oraz łączenia z innymi dziełami. Wszelkie powyższe zezwolenia są nieodwołalne i nie są
uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub
cofnięcia.

§ 7.
Tryb wyłonienia Laureatów i przyznawania Nagród
1.
Wyłonienie Laureatów Konkursu odbywa się w drodze wyboru, przez Komisję
Konkursową jednej zwycięskiej Pracy Konkursowej w danym etapie Konkursu, spośród prac
dopuszczonych do Konkursu, po uprzednim poddaniu przedmiotowych prac weryfikacji
zgodnie z treścią postanowień § 5 Regulaminu. Komisja Konkursowa zdecyduje
o przyznaniu Nagród poszczególnym Pracom Konkursowym. Nie przewiduje się przyznania
dwóch równorzędnych miejsc.
2.
Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięskich Prac Konkursowych (Laureatów
Konkursu) w terminach wskazanych w § 3 ust. 2 Regulaminu.
3.
Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięskich Prac Konkursowych
z uwzględnieniem takich kryteriów jak: zgodność Prac Konkursowych z tematyką,
oryginalność i pomysłowość Pracy Konkursowej, walory językowe Pracy Konkursowej.
4.
W przypadku, gdy do udziału w danym etapie Konkursu nie zostanie zgłoszona
żadna Praca Konkursowa, Nagrody przechodzą do następnego etapu Konkursu.
5.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla Uczestników Konkursu.
6.
Komisja zastrzega sobie prawo niewybrania Laureatów danego etapu, bez podania
przyczyny.
§ 8.
Nagrody Konkursu
1.
W Konkursie przewidziano następujące Nagrody: 8 nagród pieniężnych o wysokości
1000,00 zł netto.
2.
Nagrody wydaje Fundator.
3.
Klub, który został Laureatem zobowiązuje się do przeznaczenia Nagrody na
wskazane przez siebie w ramach zgłoszenia cele związane z jego działalnością statutową,
co następnie będzie musiał potwierdzić Organizatorowi poprzez przedstawienie stosownej
dokumentacji potwierdzającej przeznaczenie Nagrody.
4.
Organizator ma prawo do weryfikacji wykorzystania Nagrody na cele związane
z działalnością statutową Klubu.
§ 9.
Wydanie Nagród
1.
Laureat Konkursu otrzyma powiadomienie o nagrodzeniu w Konkursie drogą
elektroniczną/telefoniczną na podany przy zgłoszeniu adres e-mail/nr telefonu, zgodnie
z postanowieniami Regulaminu, a także poprzez ogłoszenie listy Laureatów w Serwisie.
2.
Laureat Konkursu jest zobowiązany w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania
powiadomienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, udzielić odpowiedzi na
przedmiotowe powiadomienie drogą elektroniczną na wskazany w powiadomieniu adres email i wskazać dane potrzebne do przekazania Nagrody (w szczególności numer NIP
i numer konta bankowego Klubu).
3.
W przypadku bezskutecznego upływu terminu opisanego w ustępie 2 powyżej,
Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji danego Uczestnika i postanowienia
o przepadku Nagrody lub wyłonieniu innego Laureata danego etapu.
4.
Organizator jest uprawniony do przekazania Nagrody w drodze przelewu bankowego
na rachunek bankowy Laureata Konkursu, po otrzymaniu od Laureata oświadczenia
złożonego na piśmie pod rygorem nieważności i podpisanego przez osoby uprawnione do
reprezentacji Laureata, wskazującego numer rachunku bankowego Laureata.
5.
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
Nagrody, opisanej w § 8 Regulaminu, ani też prawo do zamiany Nagrody.
6.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu
błędnych danych, szczególnie numeru konta bankowego Klubu. W wypadku, gdyby

w związku z błędnym podaniem numeru konta bankowego Klubu przez Uczestnika
będącego Laureatem, Nagroda została przelana na inne konto bankowe, niż konto Laureata,
Organizator zwolniony jest z tego tytułu z wszelkiej odpowiedzialności, a Nagrodę uznaje się
za przekazaną prawidłowo.
7.
Nagrody wysyłane są wyłącznie na rachunek bankowy zarejestrowany na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 10.
Reklamacje
1.
Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu
w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania
Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 21 dni od daty zakończenia Konkursu.
2.
O zachowaniu terminu opisanego punktem poprzedzającym Regulaminu, decyduje
data nadania reklamacji.
3.
Reklamacje wpływające po określonym powyżej terminie nie będą uwzględniane.
4.
Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności
umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z postanowieniami punktu 5
poniżej, oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
5.
Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie
później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie
powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej
w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6.
W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo
do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.
§ 11.
Postanowienia końcowe
1.
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają
warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika
Konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, bądź przedłożenia
określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu.
2.
Pełna treść regulaminu Konkursu jest dostępna w Serwisie oraz w siedzibie
Organizatora.
3.
Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się
z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje w całości.
4.
Organizator zapewnia, iż wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać
pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami w związku z treścią lub wykonaniem niniejszego
Konkursu, będą w pierwszej kolejności rozstrzygane z wykorzystaniem wszelkich
dostępnych zasad i technik mediacji. W szczególności Organizator składa zapewnienie
o gotowości i dyspozycyjności jej przedstawicieli do podjęcia i prowadzenia rozmów
mających na celu zawarcie porozumienia w ciągu pierwszych 10 dni od daty ujawnienia się
sporu. W przypadku, gdy zawiodą próby polubownego załatwienia sporu Uczestnikowi
przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
5.
Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia Konkursu bez
wyłaniania Laureata oraz bez podania przyczyn, powiadamiając o tym Uczestników z 15dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany
przez Uczestników.
6.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
7.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie po uprzednim
poinformowaniu o nich Uczestników Konkursu.

