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– REGULAMIN KONKURSU –
„KRZYŻÓWKA SMAKOVITA”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej Krzyżówką) jest Sowul & Sowul Sp. z o.o. z
siedzibą w 11-300 Biskupiec, ul. Przemysłowa 2 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000150814, NIP 739-33-33-310, Kapitał zakładowy 130.000,00 zwana w dalszej części
regulaminu SOWUL.
2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia
Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakooczenia, z zastrzeżeniem postanowieo poniższych.
3. Konkurs rozpocznie się dnia: 15.12.2021 r., a zakooczy się dnia: 30.04.2022 r.
4. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych z wyłączeniem pracowników firmy
Sowul & Sowul oraz ich rodzin na terenie całej Polski.
5. Lista zwycięzców zostanie opublikowana nie później, niż w dniu 20.05.2022 r. na stronie
internetowej www.sowul.pl oraz profilu Sowul & Sowul /Nasiona traw/ na Facebooku.
II. ZASADY KONKURSU

1. Konkurs kierowany jest do odbiorców oraz klientów firmy Sowul & Sowul Sp. z o.o.
2. W konkursie nie mogą brad udziału pracownicy firmy Sowul& Sowul Sp. z o.o. oraz ich rodziny.
3. Krzyżówkę należy wypełnid zgodnie z wytycznymi zawartymi w Katalogu nasiennym na rok
2022.
4. Poprawnie rozwiązaną krzyżówkę należy przesład pocztą elektroniczną na adres:
konkurs@sowul.pl z dopiskiem „Krzyżówka Smakovita” lub pocztą tradycyjną na adres:
Sowul & Sowul Sp. z o.o. , ul Przemysłowa 2, 11-300 Biskupiec.
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5. Krzyżówka musi byd opisana: Imię, Nazwisko, adres zamieszkania , adres mailowy.
W przypadku pytao, prosimy kierowad je na adres e-mail: j.krzeminska@sowul.pl lub pod numer
tel. 887 507 517. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.sowul.pl, profilu na
Facebooku oraz Instagramie, aby lepiej zapoznad się z profilem i działalnością firmy.

a) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 20.05.2022 r.
b) Wyłonionych zostanie 2 zwycięzców głównych.
c) Nagrodzonych zostanie również 100 pierwszych zgłoszeo nagrodą w postaci 1kg opakowania
trawy gazonowej.

III. NAGRODY

1. Nagrodą główną w Konkursie jest:
a) Hulajnoga elektryczna – za zajęcie I miejsca
b) Rower – za zajęcie II miejsca
c) Mieszanki firmy Sowul & Sowul Sp. z o.o. z darmową konsultacją – jako nagroda
pocieszenia dla pierwszych 100 osób, które prześlą prawidłowe hasło z krzyżówki.
2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
3. Nagrody będą do odebrania w siedzibie firmy po ówczesnym ustaleniu daty odbioru.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Losowanie nagród głównych odbędzie się w dniu 20.05.2022r.
2.

Wyniki zostaną ogłoszone na platformie Facebook na profilu /nasionatraw/.

3. Decyzje Organizatora Konkursu oraz Komisji oceniającej mają charakter wiążący i nie
przysługuje od nich odwołanie.
4. Przesłanie rozwiązanej krzyżówki do SOWUL & SOWUL oznacza wyrażenie zgody na
wykorzystanie i publikowanie danych zwycięzcy przez organizatora konkursu bez uiszczania
honorarium autorskiego.
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5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych z użyciem wizerunku na potrzeby konkursu (Stosownie do
treści art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str.
1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2).
6.

Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.

