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REGULAMIN KONKURUSU  

Najwyższa wartość zrealizowanych zamówień w Sezonie 2018/2019 
 
1. Informacje podstawowe 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa 

w Ożarowie Mazowieckim Sp. z o.o., zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Fundatorem nagród jest Organizator. 

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika  

z treścią niniejszego Regulaminu i jego pełną akceptacją.  

4. Konkurs skierowany jest do Podmiotów Handlowych / Partnerów Handlowych Grupy PSB Handel 

S.A. zwanych dalej, jako „Partnerzy Handlowi”.  

2. Cel Konkursu i zadania Uczestników 
 

1. Celem Konkursu jest nawiązanie i rozszerzenie współpracy z Partnerami Handlowymi Grupy PSB 

Handel S.A. i zebranie zamówień lub deklaracji zamówień oraz ich realizacja na produkty dostępne 

w Ofercie Handlowej Organizatora obowiązującej w sezonie 2018/2019. 

2. Zadaniem uczestników jest poprzez składanie zamówień lub deklaracji zamówień (na produkty 

dostępne w Ofercie Handlowej Organizatora obowiązującej w sezonie 2018/2019) wygenerowanie jak 

największego total obrotu netto / pln (liczonego po zwrotach) w trakcie trwania Konkursu tj. od 

10.10.2018 roku do 31.07.2019 roku.  

3. Uczestnicy Konkursu 
 

1. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy Partnerzy Handlowi Grupy PSB Handel S.A., który złożyli 

zamówienie lub deklarację zamówienia w terminie od 10.10.2018 roku do 31.07.2019 roku na 

produkty dostępne w Ofercie Handlowej Organizatora obowiązującej w sezonie 2018/2019 i posiadają 

pełną zdolność do czynności prawnych. 

 



 
4.  Czas trwania, zasięg Konkursu i wyniki 

  
1. Konkurs nie jest ograniczony terytorialnie i jest przeprowadzany przez Organizatora w terminie od 10 

października 2018 roku do 31 lipca 2019 roku. 

2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy złożyć deklarację zamówienia lub zamówienie w w/w okresie na 

produkty z ofert handlowej Organizatora na sezon 2018/2019. Deklarację zamówienia lub zamówienie 

należy przesłać drogą elektroniczną lub przekazać osobiście do Przedstawiciela Handlowego PNOS 

opiekującego się danym Regionem, na którym znajduje się siedziba Partnera Handlowego lub Partner 

Handlowy złoży samodzielnie deklarację zamówienia lub zamówienie na produkty z ofert handlowej 

Organizatora na sezon 2018/2019 w trakcie trwania Konkursu lub podczas 1 Targów Ogród PSB 

odbywających się w Hotelu Ossa w terminie 27 - 28.11.2018 roku, zgodnie z regulaminem targów. 

3. Każdy Uczestnik może złożyć nieograniczoną liczbę zamówień lub deklaracji zamówień na produkty 

dostępne w Ofercie Handlowej Organizatora obowiązującej w sezonie 2018/2019, jednak w konkursie 

liczyć się będzie ostatecznie total wartość netto / pln wszystkich złożonych przez Partnera 

Handlowego zamówień lub deklaracji zamówień a zrealizowanych przez PNOS Sp. z o .o. (liczona po 

zwrotach). 

4. Jury wyłoni trzech Partnerów Handlowych, którzy złożyli deklaracje zamówień lub zamówienia 

o najwyższej total wartości (liczonej po zwrotach). Wartości total zamówień będą liczone w PLN netto.     

5. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla Wszystkich uczestników Konkursu. 

6. Wyniki konkursu zostaną wysłane bezpośrednio do Laureatów Konkursu pocztą elektroniczną oraz 

dodatkowo zamieszczone na stronie internetowej (www.pnos.pl) przez organizatora Konkursu 

w terminie do 31 września 2019 roku. 

7. Wyłonieni Uczestnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca, zostaną poinformowani o wynikach 

konkursu drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany na deklaracji zamówień do 31 września 2019 

roku.  

 
5. Nagrody  
 

1. Nagrodzeni zostaną trzej Partnerzy Handlowi, którzy w trakcie trwania Konkursu wygenerowali 

największy total obrót netto / pln (liczony po zwrotach) na produktach z oferty handlowej 

Organizatora obowiązującej w sezonie 2018/2019.  

2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody w następującej kolejności i postaci: największy wygenerowany 

total obrót netto / pln (liczony po zwrotach) – bon wakacyjny ITAKA o wartości 2 500,00 pln, drugi co 

do wielkości wygenerowany total obrót netto / pln (liczony po zwrotach) – voucher na 2 dniowy 

wyjazd w góry o wartości 1 200,00 pln, trzeci co do wielkości wygenerowany total obrót netto / pln 

(liczony po zwrotach) – voucher na kolację dla dwóch osób o wartości 500,00 pln. 

3. Wartość nagród wynosi kolejno 2 500,00 pln / brutto, 1 200,00 pln / brutto, 500,00 pln / brutto. 

Łączna wartość 3 nagród wynosi 4 200,00 pln / brutto. 

4. Nagroda przeznaczona dla Laureata konkursu nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na 

ich równowartość pieniężną.  

5. Płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych będzie każdy z Laureatów 
Konkursu. 
  

http://www.pnos.pl/


 

 

 

 

6. Brak odpowiedzi ze strony laureata Konkursu na informację sygnalizującą wygraną  

w konkursie w terminie do 31 września 2019 roku, do godziny 23.59  jest równoznaczny z rezygnacją 

z prawa do otrzymania nagrody i wygaśnięciem tego prawa. 

7. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 6 niniejszego paragrafu, Organizator ma prawo 

wyłonić nowego Laureata Konkursu.  

8. W przypadku wygaśnięcia prawa do otrzymania nagrody, pozostaje ona w dyspozycji Organizatora. 

 
6. Oświadczenia 
 

1. Przesyłając zgłoszenie konkursowe, uczestnik Konkursu oświadcza, iż sporządzone zgłoszenie nie 

narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na 

dobrach niematerialnych.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby 

trzeciej przez uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.  

7. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Zebrane w trakcie prowadzenia Konkursu dane 

osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).  

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, 

w tym wyłonienia finalistów Konkursu, opublikowania danych finalistów Konkursu, a także w celu 

rozpatrzenia ewentualnych reklamacji uczestników. 

3. Składając deklarację zamówienia, uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przekazanych 

Organizatorowi danych osobowych w podanych w ust. 2 celach oraz na upublicznienie danych.  

4. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia. 

5.  Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla przeprowadzenia Konkursu. 

 


