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Regulamin Konkursu 

„ROLNIK SZUKA ZŁOTA” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

Wskazanym poniżej, a wykorzystywanym w dalszej części Regulaminu, określeniom przypisuje się następujące 

znaczenia: 

a) Regulamin – niniejszy dokument, udostępniony w formie papierowej przez Organizatora; 

b) Konkurs – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora na podstawie Regulaminu; 

c)  Organizator – Żuławski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Sikorskiego 52, 

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000045454, NIP 578-00-04-676; 

d)  Nagrody – nagrody opisane w § 4 Regulaminu; 

e)  Laureat – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przystąpiła do Konkursu - 

zwycięzca nagrody pozostałej; 

f) Laureat nagrody głównej – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która 

przystąpiła do Konkursu - zwycięzca nagrody głównej. 

   

§ 2. Zasady ogólne Konkursu 

1. Konkurs jest prowadzony podczas obchodów Dożynek Gminno-Powiatowych w Jazowej w dniu                                     

03 września 2022 r., w godz. 14.00-16.00. 

2. Laureat w celu przystąpienia do Konkursu odpowiada na jedno pytanie z listy pytań konkursowych.  

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z faktem, że Laureat Konkursu zapoznał się z Regulaminem, 

akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. 

Członkami najbliższej rodziny, o których mowa w zdaniu pierwszym są: wstępni (rodzice, dziadkowie), zstępni 

(dzieci wnuki), rodzeństwo, małżonkowie, rodzice i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą. 

 

§ 3. Zasady Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie z listy pytań konkursowych oraz wybór 

jednej zwitki z nazwą nagrody, o której mowa w §4 Regulaminu, znajdującej się w koszu wypełnionym ziarnami 

zbóż w czasie 5 sekund. 

2. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokona wydania wybranej nagrody spośród puli nagród.  

3. Ogłoszenie Laureata nagrody głównej Konkursu zostanie dokonane przez Organizatora w dniu 03 września  

2022 r.  podczas obchodów Dożynek Gminno-Powiatowych w Jazowej około godziny 16:30. 

4. Wizerunek Laureata nagrody głównej zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora 

www.zulawskibs.pl 

 

§ 4. Nagrody 

1. W puli nagród znajdują się  

a. nagroda główna: Sztabka Złota – 1szt. 

b. nagroda pozostała: 

1. Zestaw upominkowy – 2szt. 

2. Długopis – 50szt. 

3. Silikonowa łopatka kuchenna – 70 szt. 

4. Silikonowy pędzelek kuchenny – 70 szt. 

5. Otwieracz do butelek – 20 szt. 

6. Miarka zwijana – 10 szt. 

7. Latarka Led – 10 szt. 

8. Torba bawełniana na zakupy – 10szt. 

9. Torba składana na zakupy – 10szt. 

2. Laureatem nagrody głównej jest osoba, która udzieliła poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz 

wybrała jedną zwitkę z nazwą nagrody głównej Sztabka Złota o równowartości ok. 400,00 zł brutto. 

3. Laureatem jest osoba, która udzieliła poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz wybrała jedną zwitkę  

z nazwą nagrody, o której mowa w § 4 ust. 1, pkt. b o równowartości nie więcej niż 20,00 zł brutto. 

4. Laureatowi Konkursu przysługuje prawo do nagrody bezzwłocznie, natomiast Laureatowi nagrody głównej 

Konkursu przysługuje prawo do nagrody po zakończeniu Konkursu, pod warunkiem osobistego stawiennictwa 

podczas ogłoszenia wyników Konkursu zgodnie z § 3 ust. 3. 

5. W przypadku nie stawienia się po odbiór nagrody podczas ogłoszenia wyników konkursu nagroda przepada. 

http://www.zulawskibs.pl/
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6. Odbiór nagrody głównej Sztabki Złota odbędzie się osobiście podczas Dożynek Gminno-Powiatowych w Jazowej 

w dniu 03 września 2022 r. Fakt ten zostanie potwierdzony pisemnym protokołem odbioru nagrody, stanowiącym 

Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

7. Laureat Konkursu nie ma prawa zastrzegania szczególnych cech nagrody. W razie rezygnacji z nagrody 

Laureatowi nie przysługuje żadna rekompensata. Nagroda nie podlega również zamianie na inną nagrodę, 

świadczenie pieniężne lub inne świadczenie. Laureatowi przysługuje jedynie nagroda określona w Regulaminie. 

8. Ponadto Laureat nagrody głównej dodatkowo wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych 

osobowych oraz oświadcza, że swoje dane osobowe podaje dobrowolnie, a także przyjmuje do wiadomości, że 

podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do odebrania nagrody głównej w Konkursie. 

 

 

§ 5 Ograniczenie odpowiedzialności 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań 

wynikających z Regulaminu w przypadku gdy takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem 

okoliczności niezależnych od Organizatora (np. zdarzenia losowe wywołane siłami przyrody, w szczególności 

pożary, powodzie oraz inne klęski żywiołowe, strajki, brak możliwości skontaktowania się z autorem najlepszej 

odpowiedzi itp.) 

 

§ 6 Komisja Konkursowa 

1. Prawidłowy przebieg Konkursu zapewnia specjalna komisja („Komisja Konkursowa”). 

2. Komisję Konkursową powołuje Organizator, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezstronności oraz 

przejrzystości Konkursu.  

3. W ramach swoich kompetencji Komisja Konkursowa: 

a) będzie wydawać wybrane nagrody, 

b) będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, 

c) będzie rozstrzygała wątpliwości pojawiające się w związku z Konkursem, 

d) będzie interpretowała Regulamin. 

2. Wszelkie rozstrzygnięcia, decyzje i interpretacje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie.  

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wybranie nagrody lub zgłoszenie się do Konkursu 

po upływie terminu określonego w Regulaminie. 

2. Administratorem zgromadzonych danych jest Organizator Konkursu czyli Żuławski Bank Spółdzielczy. 

3. Wyrażenie zgody na uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny. 

4. Laureata Konkursu obowiązują prawa i obowiązki wynikające z Ustawy o Ochronie Danych.   

5. Do spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6. W przypadku sporu powstałego w związku z uczestnictwem Uczestnika w Konkursie, strony podejmą wszelkie 

możliwie działania w celu jego polubownego rozwiązania. Gdyby spór nie został rozwiązany na drodze 

polubownej, sądem właściwym do rozpatrzenia sporu będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 
 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRODY W KONKURSIE „ROLNIK SZUKA ZŁOTA”  

Z OKAZJI DOŻYNEK GMINNO-POWIATOWYCH W JAZOWEJ 

 

 

 

Odbiór nagrody–„SZTABKA ZŁOTA” – nagroda główna 

 

potwierdza w dniu 03 września 2022r. 

 

Pan/Pani:           ……………………………………………………… 

 

Czytelny podpis ……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Data i Podpis Komisji konkursowej: 
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Imię i Nazwisko………………………………………………… 

 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu, 

akceptuję ten Regulamin i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

Oświadczam także, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych niezbędnych dla przeprowadzenia Konkursu zgodnie  

z Regulaminem oraz Ustawą o ochronie danych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. 

2018 poz.1000). 

 

………………………………………………… 

Data oraz czytelny podpis Laureata 
 


