
Regulamin Konkursu 
„Najlepsza Kwiaciarnia ze znakiem KOCHAJMY KWIATY” 

§1 

Definicje 

1. Organizator konkursu: Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A., z siedzibą przy  

ul. Franowo 1, 61-302 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda  

w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000104717, NIP: 782-00-06-

169. 

2. Uczestnik Konkursu: 

a. Kwiaciarnia - Przedsiębiorca należący do programu lojalnościowego WGRO S.A. 

„Kochajmy kwiaty” 

b. Klient - podmiot dokonujący zakupów w kwiaciarni ze znakiem „Kochajmy 

kwiaty”, spełniający zasady określone w §3 pkt. 1.   

3. Formularz konkursowy: formularz zamieszczony na stronie: www.kochajmykwiaty.pl - 

w zakładce Konkursy i Akcje - na podstronie: Konkurs „Najlepsza kwiaciarnia ze 

znakiem KOCHAJMY KWIATY”.  

4. Zwycięzca konkursu: Kwiaciarnia, która uzyska największą liczbę głosów przesłanych 

poprzez Formularz konkursowy przez Klientów w terminie od 03 września do 23 

października 2022 r.  

§2 

Postanowienia ogólne 

1. Konkurs „Najlepsza kwiaciarnia ze znakiem KOCHAJMY KWIATY” zwany dalej 

Konkursem, przeprowadzany jest w terminie od 03 września 2022 r. do 23 października 

2022 r. do godz. 23:59 wg czasu serwera mailowego WGRO S.A. 

2. Zadaniem konkursowym jest oddanie przez Klienta swojego głosu na ulubioną 

Kwiaciarnię poprzez wpisanie jej danych na formularzu konkursowym.   

3. Pod uwagę brane będą tylko poprawnie wypełnione formularze konkursowe. 

4. Każdy Klient może oddać głos tylko raz. 

5. Konkurs przewiduje jedno miejsce zwycięskie dla Kwiaciarni, która otrzyma najwięcej 

głosów Klientów.  

6. W przypadku, gdy na skutek głosowania nie dojdzie do wskazania jednego Zwycięzcy 

w Etapie V Konkursu, określonym w §4. Regulaminu „Najlepsza kwiaciarnia ze znakiem 

KOCHAJMY KWIATY”, przeprowadzona zostanie dogrywka, której regulamin będzie 

udostępniony na stronie internetowej www.kochajmykwiaty.pl - w zakładce Konkursy 

i Akcje.  

7. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
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8. Biorąc udział w Konkursie, osoba zgłaszająca wyraża zgodę na przetwarzania swoich 

danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) na potrzeby przeprowadzenia 

Konkursu. 

 

§3 

Zasady uczestnictwa 

1. W Konkursie udział wziąć może Kwiaciarnia, która należy do programu lojalnościowego 

WGRO S.A. „Kochajmy kwiaty”. 

2. Klient może oddać swój głos na ulubioną Kwiaciarnię wyłącznie za pomocą formularza 

konkursowego.   

§4 

Przebieg Konkursu 

Etap I 

Rozpoczęcie Konkursu nastąpi dnia 03 września 2022 r. podczas festynu WGRO S.A. oraz 

poprzez publikację Konkursu na stronie www.kochajmykwiaty.pl - w zakładce Konkursy i 

Akcje. W kolejnych dniach informacje o Konkursie będą zamieszczane na Facebooku - 

fanpage „Kochajmy kwiaty”. 

Etap II 

Klient oddaje swój głos na ulubioną Kwiaciarnię, wpisując na Formularzu konkursowym 

dane wskazanej Kwiaciarni: 

• nazwa kwiaciarni 

• adres (ulica, miejscowość) 

Etap III 

Klient przesyła Formularz konkursowy poprzez stronę www.kochajmykwiaty.pl. 

Formularze konkursowe przyjmowane są w terminie od dnia 03 września 2022 r. do 23 

października 2022 r. do godz. 23:59. wg czasu serwera mailowego WGRO S.A. 

Etap IV  

Powołanie komisji konkursowej przez Organizatora konkursu, której zadaniem będzie 

rozstrzygnięcia Konkursu.  

Etap V 

Rozstrzygnięcie i wyłonienie jednego Zwycięzcy konkursu. Jeżeli w tym etapie nie jest 

możliwe wskazanie jednego Zwycięzcy, przeprowadzona zostanie wówczas dogrywka: 

Zwycięzcą Konkursu zostanie Kwiaciarnia, która legitymować się będzie największą liczbą 

wjazdów kupieckich na WGRO S.A. w okresie trwania konkursu (od 03 września 2022 r. 

do 23 października 2022 r.). 

Etap VI 

Ogłoszenie Zwycięzcy nastąpi 10 listopada 2022 r. 
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Etap VII 

Przekazanie nagrody nastąpi do dnia 24 listopada 2022 r. 

 

Etap VIII 
Zakończenie Konkursu nastąpi dnia 24 listopada 2022 r.   

§5 

Wyniki Konkursu i nagrody 

1. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator Konkursu. 

2. Dla Zwycięzcy konkursu przyznana zostanie nagroda w postaci bonu o wartości 4000 zł 

brutto do wykorzystania w biurze „Nowa Itaka” Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-072), 

ul. Reymonta 39, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000002269, NIP 754-26-86-316. 

3. Dodatkowo Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną, której wartość odpowiada kwocie 
podatku od wygranej. Nagroda pieniężna w całości zostanie przeznaczona na 
potrącenie 10% ryczałtowego podatku od wygranych w konkursach (zg. z art. 30 ust. 1 
pkt. 2 PDOF). W związku z tym podatek zostanie zapłacony przez WGRO S.A. 

4. Zwycięzca konkursu ma prawo do rezygnacji z nagrody. Wówczas nagroda zostanie 

przyznana Uczestnikowi, który zajął kolejne miejsce, zgodnie z przyjętymi kryteriami 

rozstrzygnięcia Konkursu.   

5. Przyznane nagrody nie podlegają zamianie na inne rzeczowe lub pieniężne.   

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Konkurs nie jest loterią, ani żadną inną formą gry określoną w ustawie z dnia  

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540 z późn. 

zm.), ponieważ wynik Konkursu nie zależy od losu.   

2. Ewentualne spory powstałe z tytułu Konkursu będą rozstrzygnięte polubownie,  

a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia, spory te rozstrzygnie 

właściwy sąd dla siedziby WGRO S.A. 

3. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegać będą przepisom Kodeksu 

cywilnego i innych ustaw.  

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03 września 2022 r.  

 


