
 
Regulamin konkursu: “KUP NAWOZY, ZDOBĄDŹ NAGRODY” 

 
Zwrotom i pojęciom użytym w treści niniejszego regulaminu, przyznaje się znaczenie wskazane 
poniżej: 
1. „Organizator”– firma Sobianek sp. z o.o., z siedzibą w Parczewie, przy ul. Polnej 70, 
21-200 Parczew, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 
KRS: 0000707839, o numerze NIP: 5391513337, REGON: 369112753. 
2. „Regulamin”– niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą “ KUP NAWOZY, ZDOBĄDŹ NAGRODY” jest 
wiążący dla 
Organizatora, Sponsora oraz Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu, w 
szczególności warunki uczestnictwa w konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Komisji Konkursowej i 
Uczestników konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie. 
3. „Konkurs”– Konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą “ KUP NAWOZY, ZDOBĄDŹ 
NAGRODY” 
organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu. 
4. „Facebook”– serwis internetowy pod domeną www.facebook.com, w którym to serwisie zostanie 
ogłoszony wybór laureata konkursu. 
5. „Fanpage”– profil o nazwie „SOBIANEK” w serwisie Facebook dostępny pod 
adresem: https://web.facebook.com/SOBIANEK/ . 
6. „Fan”– użytkownik serwisu Facebook, który przez kliknięcie w przycisk „lubię to” na Fanpage’u 
„SOBIANEK” uzyskał status Fana „SOBIANEK” w serwisie Facebook. 
7. „Uczestnik”– Gospodarstwo Rolne, czyli producent płodów rolnych, posiadający numer 
identyfikacyjny nadany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, które dokonało prawidłowego i 
skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki uprawniające do 
uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu. 
8. „Użytkownik Serwisu” – użytkownik posiadający zarejestrowane konto na Facebooku. 
9. „Komisja konkursowa” – zespół składający się z wybranych przez Organizatora osób, który 
decyduje o przyznaniu nagród w Konkursie oraz dokonuje oceny prawidłowości zgłoszeń. Kryteria 
oceny są subiektywne i zależą wyłącznie od preferencji członków komisji konkursowej. 
10 „Laureat” – użytkownik, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego 
uczestnictwa w Konkursie, a jego zgłoszenie zostało wybrane i nagrodzone przez Komisję konkursową. 

11. „Sponsor” - firma Polcalc Nawozy Wapniowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy al. 
Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 
KRS: 0000904298, o numerze NIP: 7252310324, REGON: 389330902.  

 
§1 Postanowienia ogólne: 

 
1. Konkurs zostanie zrealizowany na terenie Polski. 
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie poprzez przesłanie odpowiedzi na pytanie 
konkursowe.  
3. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie Gospodarstwom Rolnym, które spełniają wszystkie 
warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści niniejszego Regulaminu. 
4. Poza postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązujące będą także komunikaty i 
informacje w przedmiocie Konkursu, pochodzące od Organizatora, zamieszczane na 
Fanpage’u. 
 

 



§2 Termin i uczestnictwo w Konkursie: 
 

1. Konkurs trwa od dnia 24.03.2022 roku do dnia 20.05.2022 roku. 
2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny. 
3. W konkursie może wziąć udział przedstawiciel Gospodarstwa Rolnego, który zapozna się z niniejszym 
Regulaminem, spełniający łącznie następujące warunki: 
a. posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski, 
b. jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, 
c. zapoznał się i zaakceptował treść zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych, 
imienia i nazwiska, a także adresu do korespondencji wraz z numerem telefonu, 
e. zaakceptował treść regulaminu – przystąpienie do Konkursu oznacza automatyczną, 
bezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu, 
f. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie praw autorskich do przesłanego 
materiału. 
4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższych 
rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, 
wstępnych oraz rodzeństwo. 
5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć dystrybutorzy współpracujący z Polcalc Nawozy 
Wapniowe sp. z o.o. i z Sobianek sp. z o.o. oraz ich pracownicy. 
6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, 
wspierany ani administrowany przez Facebook oraz, że Facebook nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu. 
7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia w każdym czasie z udziału w 
Konkursie Uczestników, którzy nadużyją jego zasad (np. kilkakrotnie prześlą to samo zgłoszenie 
lub kilkukrotnie posłużą się tym samym dowodem zakupu) lub przedstawiają nieprawdziwe 
dokumenty. 
 

§3 Dane osobowe i prawa autorskie: 
 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami 
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 (dalej RODO) oraz 
polskich przepisów krajowych (w tym: ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 
2018 r., t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1781, z późn. zm.) w związku z Konkursem na potrzeby 
przeprowadzenia Konkursu oraz powiadomienia o przyznaniu i przekazania nagrody. 
2. Przystąpienie do Konkursu i uzyskanie nagrody, o której mowa w §5 oznacza przekazanie praw 
autorskich oraz udzielenie nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie oraz terytorialnie zgody na 
wykorzystanie przesłanej odpowiedzi na pytanie konkursowe pt. „Dlaczego wybierasz produkty 
POLCALC?”, przez Sobianek sp. z o.o. z siedzibą w Parczewie, w materiałach prasowych, reklamowych, 
internetowych i innych publikowanych, emitowanych, edytowanych, drukowanych lub kolportowanych 
przez Organizatora, dla celów marketingowo-promocyjnych, wyrażenie zgody i przekazanie praw jest 
dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Przekazanie autorskich praw 
majątkowych następuje z chwilą wydania nagrody i nie podlega żadnemu dodatkowemu wynagrodzeniu. 
3. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych 
osobowych (imienia nazwiska i adresu do korespondencji) dla celu przeprowadzenia 
niezbędnych czynności do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania nagrody 
i dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawą prawną jest wyrażona 



zgoda, zgodnie z art.6 pkt. 1 a) RODO. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na 
publikację swoich danych, jako Uczestnika Konkursu (dane identyfikacyjne, w Serwisie 
(http://www.facebook.com/) i na stronie internetowej (www.sobianek.pl) oraz zgodę na 
komunikowanie się przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez narzędzia komunikacji 
elektronicznej i telefonicznej. Podanie danych jest dobrowolne, 
jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.  
Niepodanie tych danych w ciągu 72 godzin od publikacji wyników Konkursu, powoduje 
wybranie innego zwycięzcy, który otrzyma nagrodę. 
4. Organizator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO. 
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora przez okres 
niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania nagród zwycięzcom oraz okres 
wymagany przepisami prawa. 
6. Uczestnicy, których dane dotyczą, mają prawo do: wglądu i poprawienia przetwarzanych 
swoich danych osobowych, żądania usunięcia danych, wniesienia swojego sprzeciwu lub 
nakazu ograniczenia przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, może też 
wnioskować o przekazane danych innemu Administratorowi. 
7. Administrator danych nie udostępnia danych osobowych ani ich nie przekazuje do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej, poza wypadkami przewidzianymi obowiązującymi 
przepisami prawa. 
8. Uczestnik ma prawo w każdej chwili do wycofania się z udziału w Konkursie, bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
W tym celu należy przesłać wiadomość prywatną na profil SOBIANEK na Facebooku lub na adres e-mail: 
marketing@sobianek.pl 
9. Uczestnik, którego dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeśli 
zachodzi podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 

§4 Zasady oraz tryb wyłonienia laureatów: 
 
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić wszystkie wymienione niżej warunki: 
a. W dniach od 01.03.2022r. do 20.05.2022r. zakupić w sklepie internetowym www.sobianek.pl , w 
oddziale firmy Sobianek lub od przedstawiciela handlowego firmy Sobianek minimum 24 tony 
produktów POLCALC: Polcalc III Generacji, SUPERMAG. 
b. Zatrzymać aż do czasu zakończenia konkursu dowód zakupu w formie paragonu bądź faktury. 
c. Przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe „Dlaczego wybierasz produkty POLCALC?”. Odpowiedź na 
pytanie może zostać wysłana droga mailową na adres marketing@sobianek.pl, w wiadomości prywatnej 
na profilu facebook marki SOBIANEK lub tradycyjną pocztą na adres: Sobianek sp. z o.o., Miączyn Stacja 
68, 22-455 Miączyn). Do odpowiedzi na pytanie należy dołączyć swoje dane  tj.: imię i nazwisko, adres, 
kod pocztowy, poczta, adres e-mail, numer telefonu, numer faktury/paragonu będącej potwierdzeniem 
zakupu. 
2. Uczestnik ma prawo do uczestnictwa w konkursie przez cały okres trwania konkursu, ponadto ma 
prawo do wysłania w formie elektronicznej jednego zgłoszenia za każde zakupione w okresie 
24.03.2022r. do 20.05.2022r. 24 tony produktów Polcalc. 
3. Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada prawa autorskie do przesłanego materiału. 
4. Laureata nagrody wybierze Komisja Konkursowa. 
5. Zgłoszenia przesłane po zakończeniu Konkursu nie są brane pod uwagę przez Komisję Konkursową. 
6. Ogłoszenie laureata konkursu nastąpi po jego zakończeniu, nie później niż 27.05.2022 
 

http://www.sobianek.pl/
mailto:marketing@sobianek.pl


 
 

§5 Nagrody i tryb ich przekazania: 
 

1. Laureatem konkursu zostaną trzy osoby wg wskazanych przez Komisję Konkursową w kolejności 
trzech miejsc.  

Miejsce I - Kosa spalinowa NAC BP540-32B-V 3,3 KM TARCZA+ŻYŁKA (o wartości 650 zł) 

Miejsce II - Piła łańcuchowa NAC NAC-CST52-45-01AC 2100 W / 3 KM (o wartości 500 zł) 

Miejsce III - Odkurzacz przemysłowy Karcher WD 3 V-17/4/20 (o wartości 320 zł) 

 
2. Nagrody konkursowy będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym 
Regulaminem, bez możliwości wymiany na inną nagrodę rzeczową ani na jej równowartość 
pieniężną. 
3. Fundatorem nagród jest firma Polcalc Nawozy Wapniowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy al. 
Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 
KRS: 0000904298, o numerze NIP: 7252310324, REGON: 389330902.. 
4. Przekazanie nagrody odbędzie się w terminie ustalonym ze zwycięzcą, nie później niż 30.06.2022r. 
 

§6 Wydanie nagrody : 
 

1. Laureat powiadomiony zostanie o wygranej telefonicznie lub drogą elektroniczną. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu błędnych 
danych adresowych. 
3. Nagroda zostanie wręczona Laureatom osobiście w Oddziale firmy Sobianek, adres: Miączyn-Stacja 
68, 22-455 Miączyn. 
4. Organizator odmówi wydania nagrody osobie, która podczas wydawania nagrody okaże się 
niepełnoletnia. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością fundatora nagród. 
 

§7 Reklamacje : 
 

1. Uczestnicy mają prawo zgłaszać reklamacje do sposobu przeprowadzania Konkursu na piśmie 
w czasie jego trwania, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu 
(decyduje data wpłynięcia do organizatora). Reklamacje doręczone później nie będą 
rozpatrywane. 
2. Wszelkie Reklamacje powinny być przesłane drogą pocztową na adres Organizatora. Pisemne 
reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również 
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna zawierać żądanie 
określonego zachowania się przez Organizatora. Reklamujący zobowiązany jest wraz z 
reklamacją przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie. 
3. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji, 
przez komisję składająca się z przedstawicieli Organizatora. Przy rozpoznawaniu reklamacji 
Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz przepisach Kodeksu Cywilnego. 
Decyzje Komisji są ostateczne i wiążące. Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji Komisji 
listem poleconym, przesłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 10 dni od daty 
rozpatrzenia reklamacji. 



 
§8 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 oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów. Odmowa wyklucza 
Uczestnika z Konkursu. 
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią 
Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje. 
3. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do 
dodatkowego nagrodzenia wyróżnionych odpowiedzi. 
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień 
Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane w Serwisie pod warunkiem, że 
dokonane zmiany nie mogą wpłynąć na prawa Uczestników konkursu nabyte na podstawie 
Regulaminu przed dokonaniem zmiany. 


