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REGULAMIN KONKURSU 
 

“Złote nasiona kukurydzy” 
 
 

1. Organizator i czas  trwania  konkursu  "Złote nasiona kukurydzy "(dalej ,,Promocja") 

 
1.1. Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "Złote nasiona kukurydzy" jest firma 

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR z siedzibą w Smolicach 146, wpisana 

do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000099111, NIP: 6211619001, REGON 

250986898 zwana dalej “Organizatorem”. 

 
1.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 grudnia 2021 r. i jest podzielony na 2 etapy: 

a) Etap I: 01 - 31 stycznia 2022r. 

b) Etap II: 01 - 28 lutego 2022r. 
 
 

1.3. Promocja organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i przeznaczona dla Odbiorców 
będących osobami fizycznymi oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność  gospodarczą 
i osób prawnych, które w dniu przystąpienia do Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność 
gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
1.4     Produkty objęte promocją (dalej Produkty) to odmiany kukurydzy HR SMOLICE: SM WAWEL, 

SM PERSEUS, SM MIESZKO, SM SOBIESKI, SM VARSOVIA, SM VISTULA. 

 
2. Warunki uczestnictwa w promocji 

 
2.1. W promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, firm 

handlowych sprzedających produkty objęte konkursem jak również: pracownicy podmiotów 

biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie 

rodzin wszystkich wcześniej wymienionych w pkt. 2.1. 

 
2.2. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt 2.1. rozumie się: wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku  
przysposobienia. 

 
3. Zasady przeprowadzenia promocji 

 
3.1. Aby wziąć udział w promocji, Uczestnik powinien: 

a) wypełnić formularz zgłoszeniowy do promocji i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych przez Organizatora. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu. 

b) w okresie trwania promocji dokonać zakupu na terytorium Polski Produktu w ilości 
minimum 15 jednostek siewnych. Zakup musi być dokonany jednorazowo 
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I potwierdzony fakturą sprzedażową wystawioną przez sklep  lub hurtownię   
dystrybuującą produkty objęte promocją, 

c) jak najszybciej przesłać pocztą lub kurierem prawidłowe zgłoszenie do konkursu, 
t.j. wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz kopię faktury potwierdzającą zakup 
minimum 15 jednostek promocyjnego produktu pod adres Organizatora. 

 
3.2.   Organizator w każdym etapie promocji wyłoni Uczestników uprawnionych do odbioru 
nagród. Będą  to osoby, których prawidłowe zgłoszenia wpłyną do Organizatora w pierwszej 
kolejności. 

a) 40 zgłoszeń w przypadku Etapu I. 
b) 40 zgłoszeń w przypadku Etapu II. 

 

3.2 Nagrodami w każdym z dwóch etapów promocji są: 
a. 7 nagród głównych o wartości 289,00 zł/j.s (SM WAWEL), 229,00 zł/j.s (SM PERSEUS) 

w postaci 10 jednostek kukurydzy mieszańcowej i kwoty pieniędzy w wysokości: 

32,00 zł/j.s w przypadku otrzymania kukurydzy SM WAWEL lub w wysokości 25,00 

zł/j.s. w przypadku otrzymania kukurydzy SM PERSEUS 

- dla pierwszych 7 uczestników, którzy jako pierwsi nadeślą zgłoszenie do promocji. 

b. 3 nagrody o wartości 617,89 zł w postaci prostownika transformatorowego ADLER 

i kwoty pieniędzy w wysokości 68,00 zł  

- dla kolejnych 3 uczestników, którzy nadeślą kolejne zgłoszenia do promocji. 

c. 10 nagród o wartości 156,06 zł w postaci siekiery Fiskars i kwoty pieniędzy 

w wysokości 17,00 zł 

- dla kolejnych 30 uczestników, którzy nadeślą zgłoszenia do promocji. 

d. 20 nagród o wartości 93,50 zł w postaci scyzoryka i kwoty pieniędzy w wysokości 

10,00 zł 

- dla kolejnych 30 uczestników, którzy nadeślą zgłoszenia do promocji. 

 
3.3 Nagrody będą przyznawane w kolejności nadchodzących zgłoszeń. 

 
3.4 W przypadku,  gdy kilka zgłoszeń nadejdzie tego samego dnia pod  adres Organizatora, 

o kolejności ich przyjęcia zdecyduje data dokonania zakupu wynikająca z faktury, 
a w przypadku tej samej daty zakupu - data wysłania zgłoszenia przez uczestnika. 

 
3.5 Gdy na podstawie pkt 3.4 nie uda się rozstrzygnąć kolejności przyjęcia zgłoszenia, 

to w kolejności będą przyjęte zgłoszenia z fakturami o większej wartości zakupionych 
produktów HR SMOLICE. 

 
3.6  Jeden uczestnik promocji ma prawo tylko do jednej nagrody, tj. w przypadku przyznania 

 uczestnikowi nagrody, kolejne zgłoszenia tego samego uczestnika będą odrzucane. 

 
3.7   Uczestnik, w celu odebrania nagrody zobowiązany jest wyrazić pisemną zgodę na przeznaczenie 

części nagrody w postaci pieniężnej, na poczet podatku dochodowego, którego płatnikiem jest 
Organizator.  
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3.8  W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość zamiany nagrody 
głównej, o której mowa w pkt 3.2.a na kukurydzę jednej z odmian: SM BORYNA o wartości 
215,00 zł, oraz  kwoty pieniędzy w wysokości 24,00 zł, SM FINEZJA o wartości 215,00 zł oraz 
kwoty pieniędzy w wysokości 24,00 zł, a także SM GROT o wartości 205 zł oraz  kwoty 
pieniędzy w wysokości 23,00 zł. 

 

 
4. Odbiór nagrody 

 
4.1. Zwycięzcy promocji zostaną poinformowani o wygranej za pomocą poczty e-mail lub 

telefonicznie: 

a) zwycięzcy w Etapie I do dnia 28 lutego 2022r. 

b) zwycięzcy w Etapie II do dnia 31 marca 2022r. 

 

Ponadto wyniki konkursu będą ogłaszane na stronie internetowej 

www.hrsmolice.pl 

 
4.2. Uczestnikowi przysługuje prawo do odbioru nagrody pod warunkiem braku zaległości 

płatniczych w stosunku do Organizatora. 

 
4.3. Za wygraną nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany 

nagrody na inną nagrodę. 

 
4.4. Nagrody zostaną wydane zwycięzcom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

podatkowego. 

 

4.5 Nagrody będą wysyłane pocztą lub wręczane przez Przedstawicieli Handlowych Organizatora 

w terminie do 60 dni od dnia zakończenia każdego etapu.  

 
4.6 Wzięcie udziału w konkursie wiąże się, w przypadku zdobycia nagrody, z wyrażeniem przez 

uczestnika zgody, na nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikacje swojego wizerunku na 

wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności w materiałach reklamowych Organizatora, 

na stronie www.hrsmolice.pl, w portalu youtube.com, facebook.com i innych. 

 
5. Postępowanie reklamacyjne 

 
5.1. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia 

rozpoczęcia promocji do dnia 01 kwietnia 2022r. Reklamacje wniesione po upływie 

powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po 30 kwietnia 2022r. nie będą 

rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na 

przesyłce  zawierającej  reklamację.  Za  datę  wniesienia  reklamacji uważa się datę stempla 

pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Organizator nie ponosi odpowiedzialności 

http://www.hrsmolice.pl/
http://www.hrsmolice.pl,/
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za działanie poczty lub zdarzenia losowe wskutek których reklamacja wniesiona do dnia 

01 kwietnia 2022r. nie zostanie doręczona do Organizatora do dnia 30 kwietnia 2022r. 

 

5.2. Zgłoszenie   reklamacyjne   musi   zawierać    dokładne   dane   personalne    zgłaszającego 

reklamację (nazwę, siedzibę, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę 

i miejsce zdarzenia oraz przyczynę  reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis 

okoliczności uzasadniających reklamację. 

 
5.3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:  

 
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR 

Smolice 146,  

63-740 Kobylin 

z dopiskiem reklamacja promocji - "Złote nasiona kukurydzy". 

 
5.4. Podmiot wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji 

w formie decyzji za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty 

otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 01 czerwca 2022r. 

 
5.5.    Bieg terminu przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia 

reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

5.6. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna nie przysługuje od niej odwołanie. 

 
 
6. Postanowienia końcowe 

 
6.1. Regulamin niniejszej promocji dostępny jest do wglądu na stronie internetowej pod 

adresem: www.hrsmolice.pl oraz w siedzibie Organizatora. Na pisemny wniosek 

Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Promocji drogą 

pocztową. 

 
6.2. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że dobrowolnie wyraża zgodę na zasady 

promocji zawarte w niniejszym Regulaminie. 

 
6.3. Wszelkie spory wynikające z promocji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Organizatora. 

 
6.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego. 

 

6.5. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników promocji określone są wyłącznie w niniejszym 

Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o promocji 

dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą 

http://www.hrsmolice.pl/
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stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń skierowanych do Organizatora. 

 
6.6. Dane osobowe Uczestników promocji będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 10 maja 2018r. (t.j. Dz. U. z 2019r.poz. 1781)  przez Hodowla Roślin Smolice 

Sp. z o.o. Grupa IHAR z siedzibą w Smolicach 146, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod 

numerem KRS 0000099111, NIP: 6211619001, REGON 250986898 

 
Organizator 
 
Hodowla Roślin Smolice Sp. Z o.o. Grupa IHAR 
Smolice 146,  
63-740 Kobylin 

 


