
Regulamin Konkursu pod nazwą „Plony i bony ”  

(„Regulamin”)  

 

Artykuł I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Nazwa Konkursu.  

Konkurs jest prowadzony pod nazwą „Plony i bony” (dalej: „Konkurs”).  

2. Organizator Konkursu.  

Organizatorem Konkursu jest Synertime Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

ul. Nowoursynowska 101E, 02–797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem  

KRS: 0000291350, REGON: 141173151; NIP: 951–22–36–147, kapitał zakładowy 

w wysokości 150 000 zł (dalej: „Organizator”).  

3. Sponsor nagród w Konkursie.  

Sponsorem nagród w Konkursie jest ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku, ul. Toruńska 

222, 87–805 Włocławek, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000015684, NIP: PL8880004938, 

BDO: 000019504, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 134.924.830 PLN (dalej: 

„Sponsor”).  

4. RODO  

Rozporządzenie 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) – zwane dalej: RODO. 

5. Aplikacja konkursowa.  

Konkurs prowadzony jest poprzez aplikację konkursową funkcjonującą w ramach strony 

internetowej www.plonyibony.pl (dalej: „Aplikacja”).  

6. Czas trwania Konkursu.  

Konkurs trwa od dnia 01.10.2019 r. od godz. 7:00 do dnia 01.12.2019 r. do godz. 23:59.  

 

 



7. Przystąpienie do Konkursu. 

Udział w Konkursie może wziąć podmiot spełniający łącznie poniższe kryteria (dalej: 

„Uczestnik Konkursu”):  

a) jest osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat;  

b) nabył, w okresie, o którym mowa w Art. I ust. 6 (decyduje data sprzedaży 

wydrukowana na paragonie fiskalnym lub fakturze), nawozy firmy ANWIL: saletrę 

amonową i/lub, CANWIL z magnezem lub/i CANWIL S, jako konsument 

w rozumieniu art. 22
1
  Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 

ze zm.), w ilości co najmniej pięciu ton, zgodnie z obowiązującymi 

w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami, których nabycie jest udokumentowane 

posiadanym przez Uczestnika Konkursu wydrukowanym paragonem fiskalnym lub 

fakturą;  

c) zgłosił udział w Konkursie w tym samym okresie, o którym mowa w Art. 1 ust. 6, w 

którym nabył towary określone w lit. b) powyżej, zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu (w przypadku zgłoszeń przesyłanych za pośrednictwem poczty, o tym 

czy Uczestnik Konkursu zgłosił udział w terminie, czyli w okresie, o którym mowa w 

Art. I ust. 6, decyduje data wysyłki uwidoczniona na stemplu pocztowym lub data 

nadania przesyłki poleconej); 

d) wymyślił dalszy ciąg hasła: „Z nawozami firmy ANWIL moje uprawy…” (dalej 

„Utwór”) oraz przeniósł w ramach otrzymanej nagrody na Sponsora, wolne od 

jakichkolwiek obciążeń, majątkowe prawa autorskie do wymyślonej części hasła 

na następujących polach eksploatacji:  

o w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: wytwarzanie egzemplarzy wszelkimi 

dowolnymi technikami, w szczególności: techniką zapisu magnetycznego, 

światłoczułą, audiowizualną, analogową, cyfrową, optyczną, laserową, 

drukarską, komputerową, niezależnie od standardu i formatu zapisu i nośnika, 

rozmiaru, formy, techniki i oprawy, włączając nanoszenie na dowolne 

przedmioty; utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub 

audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, 

magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego (w tym CD i DVD); zwielokrotnianie 

jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, płytach 



CD, DVD i innych, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, 

techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników 

dostosowanych do tej formy zapisu;  

o w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu w kraju i zagranicą oryginału lub 

egzemplarzy, na których Utwór utrwalono, w dowolnym formacie; ich najem, 

dzierżawa, użyczanie, wymiana, udostępnianie trwałe i czasowe pod dowolnym 

tytułem prawnym, wymiana z osobami trzecimi; wprowadzanie do pamięci 

komputera, sieci komputerowych, w tym Internetu lub bazy danych, zapis 

czasowy i trwały oraz kopia takich zapisów na nośnikach własnych lub osób 

trzecich (w tym – cloud computing); archiwizacja zapisów; nadawanie za 

pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje 

naziemne jakimkolwiek systemem, za pośrednictwem satelity (sygnał 

kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform 

cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych, nadawanie internetowe, 

równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację 

radiową lub telewizyjną lub jakikolwiek inny podmiot; publiczne wykonywanie 

lub odtwarzanie, wyświetlanie i wystawianie jakąkolwiek techniką, w tym na 

pokazach otwartych i zamkniętych, biletowanych i niebiletowanych, w tym w 

kinach, teatrach na pokładach samolotów, statków, autobusów lub innych 

środków komunikacji, w hotelach, obiektach gastronomicznych, kulturalnych, 

sportowych lub użyteczności publicznej; na pokazach otwartych i zamkniętych, 

festiwalach, konkursach, wystawach – niezależnie od rodzaju i wielkości 

widowni; prawa do łączenia z innymi utworami i artystycznym wykonaniem, 

występami, produkcjami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, na 

nośnikach audiowizualnych, multimedialnych, kasetach, taśmach video, 

dyskach, chipach wszystkich formatów, procesów analogowych i cyfrowych;  

o w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej: publiczne 

udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym – w sieci internetowej, w 

innych sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i 

komputerowych; wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą 

mediów strumieniowych; – eksploatacja w całości i/lub we fragmentach za 



pomocą wszelkich technologii, w tym „real radio/TV”, „internet radio/TV”, „pay 

TV”, „pay–radio”, ”pay per view services”, „multi channel services”, „near on 

demand services”, “video on demand”, „iTV on demand” i inne formy 

udostępniania „on demand” oraz “video streaming” „simulcasting”, 

„webcasting”, Smart TV, social media, true tone, real music, dzwonki 

polifoniczne i monofoniczne, pocztówki dźwiękowe, motywy komórkowe, 

soundtracki, składanki, inserty, give away, premium, single, mixtapy, jingle, 

albumy promocyjne, tapety, ikony, e–kartki, wygaszacze ekranu, bannery, 

thumbnails, pop up, radio i TV Internetowa; gry komputerowe, video, 

telefoniczne, JAVA i na konsole; wykorzystanie w połączeniach telefonicznych i 

teleinformatycznych, w tym w przekazach tekstowych, audiowizualnych i 

multimedialnych, premium (np. SMS, WAP, MMS, inne usługi 

telekomunikacyjne) we wszelkich formatach oraz w ramach jakichkolwiek baz 

danych lub utworów multimedialnych;  

o eksploatacja praw merchandisingowych/ancilliary rights dotyczących Utworu, w 

tym haseł na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej; swobodna 

ingerencja w treść i formę Utworu oraz rozpowszechnianie zmienionych w ten 

sposób Utworów w dowolnym czasie i miejscu, w dowolny sposób i dowolnymi 

środkami; wykorzystywanie Utworu, w całości i we fragmentach, do celów 

promocyjnych, marketingowych i reklamy; wykorzystanie Utworu w mediach 

wewnętrznych Sponsora; wykorzystywanie Utworu do produkcji, dystrybucji, 

transportu, sprzedaży i wszelkich innych postaci używania w związku z 

wszelkiego rodzaju towarami i usługami, w tym do oznaczania Utworu w całości 

lub jakimkolwiek zakresie, tych produktów i usług; wykorzystywanie Utworu w 

związku z prowadzoną działalnością, w tym m.in. jako oznaczeń wszelkiego 

rodzaju akcji, programów, eventów i innych przedsięwzięć o podobnym 

charakterze; wykorzystywanie Utworu na stronach internetowych 

wykorzystanie w utworach multimedialnych; wykorzystywanie Utworu do 

prowadzenia dalszych nad nim prac; opracowania na podstawie Utworu 

dowolnego formatu, jego rejestracji w dowolnym trybie i miejscu; jego rozwój, 

rozbudowa, dokonywanie nim obrotu, udzielanie licencji i zgód w pełnym 

zakresie; wykorzystywanie Utworu, w jakikolwiek sposób, przed Urzędem 



Patentowym Rzeczypospolitej lub innym właściwym 

urzędem/organem/organizacją, w szczególności – w celu uzyskania patentu, 

prawa ochronnego lub prawa z rejestracji lub innego prawa;  

e) wyraził zgodę na wykorzystywanie przez Sponsora swojego wizerunku w 

następującym zakresie: posługiwanie się wizerunkiem Uczestnika Konkursu przez 

Sponsora w związku z Konkursem oraz w celach statystycznych, informacyjnych, a 

nadto handlowych lub reklamowych związanych z produktami lub usługami 

Sponsora w/poprzez Internet, telewizję, prasę papierową lub elektroniczną, 

wszelkie media elektroniczne, w tym społecznościowe, we wszelkich materiałach 

reklamowych papierowych lub elektronicznych i tym podobnych.  

8. Uczestnik Konkursu dokonuje zgłoszenia udziału w Konkursie za pośrednictwem (wg 

swojego wyboru): 

a) poczty w formie papierowej ulotki na adres: Synertime Sp. z o.o. ul. 

Nowoursynowska 101E, 02–797 Warszawa, z dopiskiem „Plony i bony”,  

b) mms, 

c) e–mail, 

d) strony internetowej www.plonyibony.pl, wypełniając prawidłowo i kompletnie 

formularz znajdujący się na stronie www.plonyibony.pl oraz  wysyłając tenże 

formularz poprzez stronę internetową przyjmującą zgłoszenia do organizatorów,  

e) bezpośrednio poprzez wręczenie zgłoszenia sprzedawcy,  

f) za pomocą zgłoszenia wyrażonego poprzez SMS przesłany na numer 664 904 600–  

osoba z infolinii oddzwoni do Uczestnika Konkursu i uzupełni dane konieczne do 

aplikacji,  

g) dzwoniąc na infolinię numer 664 904 600– osoba z infolinii uzupełni dane konieczne 

do aplikacji.  

9. Prawidłowe zgłoszenie do Konkursu.  

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:  

a) w zakresie danych zawartych na paragonie fiskalnym stanowiącym podstawę 

uczestnictwa w Konkursie:  

o nazwa podmiotu dystrybuującego produkty ANWIL S.A., od którego dokonano 

zakupu nawozów: saletry amonowej i/lub, CANWIL z magnezem i/lub CANWIL S,  



o numer identyfikacji podatkowej (NIP) firmy, w której dokonano zakupu 

nawozów: saletry amonowej i/lub CANWIL z magnezem i/lub CANWIL S,  

o data zakupu,  

o ilość zakupionych nawozów od podmiotu dystrybuującego produkty ANWIL S.A. 

przedstawiona w jednostce wagi: saletry amonowej i/lub, CANWIL z magnezem 

i/lub CANWIL S, 

o imię i nazwisko sprzedawcy, od którego dokonano zakupu produktów saletry 

amonowej i/lub, CANWIL z magnezem, i/lub CANWIL S. 

Paragon fiskalny lub jego papierowa lub elektroniczna kopia powinien zostać 

dostarczony do Organizatora Konkursu do dnia 02.12.2019 r. poprzez jedną z 

możliwości wymienionych w punkcie 8 powyżej;  

b) w zakresie danych zawartych w fakturze stanowiącej podstawę uczestnictwa w 

Konkursie:  

o nazwa podmiotu dystrybuującego produkty ANWIL S.A., od którego dokonano 

zakupu następujących nawozów: saletry amonowej i/lub CANWIL z magnezem  

i/lub CANWIL S,  

o numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu, od którego dokonano zakupu 

nawozów: saletry amonowej i/lub CANWIL z magnezem  i/lub CANWIL S,  

o data zakupu,  

o ilość zakupionych nawozów od podmiotu dystrybuującego produkty ANWIL S.A. 

przedstawiona w jednostce wagi: saletry amonowej i/lub, CANWIL z magnezem 

i/lub CANWIL S, 

o imię i nazwisko sprzedawcy, od którego dokonano zakupu produktów: saletry 

amonowej i/lub, CANWIL z magnezem i/lub CANWIL S.  

Faktura lub jej papierowa lub elektroniczna kopia powinna zostać dostarczona do 

Organizatora Konkursu do dnia 02.12.2019 r. poprzez jedną z możliwości 

wymienionych w punkcie 8 powyżej. W przypadku zgłoszeń wysłanych pocztą, o 

terminie zgłoszenia uczestnictwa decyduje data stempla pocztowego.  

c) w zakresie danych Uczestnika Konkursu warunkujących uczestnictwo w Konkursie:  

o imię i nazwisko Uczestnika Konkursu,  

o adres do korespondencji,  

o telefon  



o adres e–mail – opcjonalnie 

d) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Konkursu, w tym 

wysyłki nagrody,  

e) zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sponsora w celach statystycznych 

i marketingowych,  

f) zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Sponsora za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.  

10. Potwierdzenie zgłoszenia do Konkursu.  

a) Po wysłaniu formularza zgłoszenia udziału, Uczestnik Konkursu informowany jest o 

tym fakcie komunikatem wyświetlanym na stronie internetowej www.plonyibony.pl.  

b) W przypadku zgłoszenia za pośrednictwem poczty tradycyjnej, informacja przesyłana 

jest zwrotnie za pośrednictwem e–mail/SMS na podany w formularzu adres e–

mail/telefon.  

c) W sytuacji niezgodności danych ze Zgłoszenia udziału i danych przekazanych 

w procesie weryfikacji Uczestnik Konkursu traci prawo do Nagrody.  

d) Jeden paragon fiskalny lub jedną fakturę można zgłosić do Konkursu tylko raz.  

e) Z chwilą otrzymania nagrody, Uczestnik przekazuje Organizatorowi i Sponsorowi 

prawa do zamieszczenia wymyślonej przez niego części hasła zgodnie 

z postanowieniem art. 1 ust. 7 lit d) niniejszego Regulaminu w materiałach 

promocyjnych i reklamowych, nie wyłączając środków masowego przekazu.  

11. Konkurs a ustawa o grach hazardowych.  

Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 847 ze zm.).  

 

Artykuł II. RODZAJE NAGRÓD W KONKURSIE 

1. Nagrody w Konkursie: (łącznie dalej określane jako: „nagrody”) 

a) Nagrodą gwarantowaną w Konkursie jest nagroda rzeczowa w postaci karty 

zakupowej na stację ORLEN dla Uczestnika Konkursu („Laureata”), o wartości 200 zł 

za sztukę (słownie: dwieście złotych) brutto za zakup minimum 5 ton nawozów: 

saletry amonowej i/lub CANWIL z magnezem i/lub CANWIL S. Za każdą zakupioną 

dodatkową tonę nawozów: saletry amonowej i/lub CANWIL z magnezem lub/i 

CANWIL S wartość nagrody powiększa się o 40 zł (słownie: czterdzieści zł) brutto.  



W celu wypełnienia obowiązku podatkowego spoczywającego na Laureacie – 

przyznana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna zapewniająca Sponsorowi 

możliwość uregulowania za Laureata zryczałtowanego podatku dochodowego 

należnego z tytułu wygranych w Konkursie. Nagrody przyznawane będą według 

kolejności złożenia zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie, aż do wyczerpania puli nagród 

gwarantowanych. 

b) Nagrody główne:  

- I miejsce: karta zakupowa na stacje ORLEN dla Laureata, o wartości 15 000 zł za 

sztukę (słownie: piętnaście tysięcy złotych) brutto, 

-  II miejsce: karta zakupowa na stacje ORLEN dla Laureata, o wartości 10 000 zł za 

sztukę (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto. 

- III miejsce: karta zakupowa na stacje ORLEN dla Laureata, o wartości 5 000 zł za 

sztukę (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto.  

W celu wypełnienia obowiązku podatkowego spoczywającego na Laureacie – 

przyznana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna zapewniająca Sponsorowi 

możliwość uregulowania za Laureata zryczałtowanego podatku dochodowego 

należnego z tytułu wygranych w Konkursie.  

c) W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie potwierdza się, że 

przewidziane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe 

ani na gotówkę ani na jakiekolwiek inne świadczenia.  

d) Całkowita wartość puli nagród gwarantowanych przeznaczonych przez Sponsora 

Konkursu na wygrane wynosi maksymalnie 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy zł) 

brutto plus przyznane dodatkowe nagrody pieniężne wskazane w lit b) w wysokości 

30 000 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Nagrody otrzymane w 

Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Sponsora.  

 

Artykuł III. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW I LAUREATÓW 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu (w tym Laureatów) jest 

Sponsor, tj. ANWIL S.A. Sponsor na podstawie zawartej z Organizatorem pisemnej 

umowy, powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi, tj. Synertime Sp. z 

o.o., który przetwarza je i wykorzystuje wyłącznie w związku z organizacją i 



przeprowadzeniem Konkursu.  Dane osobowe podane przez Uczestników (w tym 

Laureatów) przetwarzane są przez Organizatora i Sponsora w celu organizacji i 

przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu wysyłki nagrody oraz rozpatrywania 

reklamacji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, tj. RODO oraz  ustawy z dnia 10 maja 2018r.  o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).  

2. Na potrzeby przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu przetwarzane są wyłącznie 

dane osobowe podane przez Uczestników podczas rejestracji do Konkursu.  

3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w związku z przeprowadzeniem Konkursu. Uczestnik 

wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sponsora danych osobowych w celach 

marketingowych i statystycznych oraz na otrzymywanie informacji handlowych 

pochodzących od Sponsora za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, 

zgodnie z przepisami z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.).  

4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie 

zgodnie z ust. 3 powyżej przez Organizatora i Sponsora jest dobrowolne, ale niezbędne 

jako warunek wzięcia udziału w Konkursie.  

5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także odwołania 

zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.  

 

Artykuł IV. ZASADY PROWADZENIA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu, w którym nagroda jest gwarantowana, jest zakup 

dowolnej ilości, ale nie mniejszej niż 5 ton nawozów mineralnych: saletry amonowej 

i/lub CANWIL z magnezem i/lub CANWIL S i zamieszczenie dowodu zakupu (paragon 

fiskalny, faktura) w aplikacji konkursowej lub przesłanie ich kopii do Organizatora.  

2.  Zadaniem Uczestnika Konkursu w walce o nagrodę główną jest zakup dowolnej ilości, 

ale nie mniejszej niż 5 ton, nawozów mineralnych: saletry amonowej i/lub CANWIL z 

magnezem i/lub CANWIL S, zamieszczenie dowodu zakupu (paragon fiskalny, faktura) w 

aplikacji konkursowej lub przesłanie ich kopii do Organizatora oraz wymyślenie dalszego 

ciągu hasła: „Z nawozami firmy ANWIL moje uprawy…”. 



3. Paragony lub faktury zamieszczone w Aplikacji lub ich kopie przesłane do Organizatora 

wraz ze zdaniem uszczegółowiającym hasło, o którym mowa w ust. 2 powyżej, będą 

oceniane przez jury Konkursu pod kątem zgodności z Regulaminem.  

4. Jury Konkursu składa się z przedstawicieli Organizatora i Sponsora.  

5. Pod uwagę przy wyborze haseł będzie brana: kreatywność, oryginalność i pragmatyzm 

oraz spełnienie wymogów formalnych Konkursu.  

6. Ogłoszenie wyników Konkursu, dokonane zostanie na stronie internetowej 

www.plonyibony.pl. Do dnia 09.12.2019 r. opublikowana zostanie na stronie 

www.plonyibony.pl informacja dotycząca wyłonienia Laureatów Konkursu.  

7. Niezależnie od przekazania informacji o Laureatach Konkursu w sposób wskazany w 

niniejszym ustępie, Laureaci zostaną poinformowani, nie później niż w terminie 7 dni 

roboczych od opublikowania wyników Konkursu przez Organizatora, o fakcie zdobycia 

nagrody za pośrednictwem wiadomości przesłanej na wskazany w przez Uczestnika 

adres e–mail (tj. adres e–mail wpisany w formularzu zgłoszeniowym przez Uczestnika 

przed przystąpieniem do Konkursu) lub/i SMS (tj. nr telefonu podany w formularzu 

zgłoszeniowym).  

8. Nagrody gwarantowane przyznawane są pod warunkiem dokonania przez Uczestnika 

Konkursu zgłoszenia do dnia zakończenia Konkursu lub do wyczerpania puli nagród. 

 

Artykuł V. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Do dokonania zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej niezbędne jest 

korzystanie przez Uczestnika z urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu oraz 

oprogramowania niezbędnego do korzystania z zasobów Internetu (w tym posiadanie 

aktualnej wtyczki Flash).  

2. Uczestnik Konkursu poprzez (i z chwilą) przesłania zgłoszenia, zgodnie 

z postanowieniami Regulaminu, wyraża swoją zgodę na wykorzystanie zgłoszenia lub 

jego elementów przez Aplikację, w celu zapewnienia prawidłowego działania Aplikacji 

publikującej wyniki Konkursu.  

3. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych 

poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków.  

4. Uczestnik Konkursu jest uprawniony do wzięcia udziału w Konkursie bądź 

za pośrednictwem Aplikacji, bądź za pośrednictwem poczty w formie papierowej. 



Uczestnik Konkursu nie jest uprawniony do korzystania z programów komputerowych, 

które mogą w jakikolwiek sposób wpływać na działanie Aplikacji, w szczególności 

z programów automatyzujących proces zgłoszenia do Konkursu, w tym botów lub 

skryptów. Oznacza to także, że przesłane Organizatorowi lub Sponsorowi zgłoszenia 

w inny sposób niż za pośrednictwem Aplikacji nie biorą udziału w Konkursie 

(w szczególności zgłoszenia przesłane za pośrednictwem wiadomości prywatnej).  

5. W Konkursie uwzględniany jest dowód zakupu w postaci faktury lub paragonu fiskalnego 

spełniający wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 

kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2019 poz. 816); wydrukowany 

przez kasę rejestrującą, która ma potwierdzenie, że spełnia warunki, o których mowa w 

art. 111 ust. 6a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) oraz kryteria i  warunki techniczne określone 

w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w 

sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy 

rejestrujące (Dz. U. z 2018 poz. 1206) oraz warunki używania tej kasy i sposób 

ewidencjonowania obrotu przez podatnika są zgodne z rozporządzeniem Ministra 

Finansów w sprawie kas rejestrujących.  

 

Artykuł VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA 

Sponsor oświadcza, iż nagrody są przekazywane w ramach niniejszego zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm. ).  

 

Artykuł VII. MIEJSCE I TERMIN WYDAWANIA WYGRANYCH  

1. Przyznane nagrody wysyłane są przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru, 

w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania dokumentu potwierdzającego zakup 

nawozu.  

Trzy nagrody główne w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł) brutto, 

10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł) brutto i 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy zł) brutto 

przesłane zostaną przesyłka kurierską. 



2. Przesyłając nagrody Organizator zwraca Uczestnikowi oryginał paragonu fiskalnego lub 

faktury (w przypadku jeżeli Uczestnik przekazał Organizatorowi oryginał paragonu 

fiskalnego lub faktury).  

 

Artykuł VIII. SPOSÓB ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 

1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu mogą być zgłaszane Organizatorowi na 

piśmie i wysłane na adres: Synertime Sp. z o.o. 02–797 Warszawa, ul. Nowoursynowska 

101E: „Plony i bony” lub drogą elektroniczną na adres: plonyibony@synertime.pl.  

Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby składającej 

reklamację i udzielenie jej odpowiedzi na reklamację: imię i nazwisko, adres do 

korespondencji/adres e–mail (zależnie od sposobu preferowanej odpowiedzi na 

reklamację) oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. O sposobie rozpatrzenia 

reklamacji osoba ją składająca zostanie poinformowana pisemnie lub pocztą 

elektroniczną w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.  

2. Reklamacje mogą być zgłaszane począwszy od 01 października 2019 r. i nie później niż 

do 7 dni od ogłoszenia wyników na stronie internetowej www.plonyibony, przy czym 

decyduje data nadania (stempla pocztowego). Prawo do złożenia reklamacji przysługuje 

tylko Uczestnikom Konkursu.  

3. W przypadku złożenia reklamacji, dane osobowe osób składających reklamacje są 

przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu jej rozpatrzenia. Osoby składające 

reklamację mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. Osobie podającej 

dane osobowe przysługuje prawo poprawiania i usunięcia danych.  

 

Artykuł IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące 

przepisy prawa polskiego.  

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny m.in. na stronie internetowej www.plonyibony.pl Na 

prośbę Uczestnika skierowaną na adres Organizatora wskazany w Art. I ust. 2 

Regulaminu, Organizator udostępnia Uczestnikowi treść Regulaminu w sposób, który 

umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu, w szczególności w 

formie elektronicznej na wskazany przez Uczestnika adres e–mail.  



3. Uczestnicy nie mogą dostarczać w Aplikacji lub pisemnie w inny sposób treści 

o charakterze niezgodnym z prawem lub niezgodnymi w ocenie Organizatora lub 

Sponsora z obyczajami lub zmierzających do naruszenia lub obejścia warunków 

Regulaminu. Organizator uprawniony jest do bezzwłocznego usunięcia takich treści oraz 

bezwarunkowego i nieodwołalnego wykluczenia takiego Uczestnika z Konkursu.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Konkursu, 

o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jak również 

z zastrzeżeniem, że żadna taka zmiana nie wpłynie na prawa nabyte Uczestników.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyboru Laureatów.  

6. Administratorem strony www.plonyibony.pl jest Organizator Konkursu: Synertime Sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem 

poczty elektronicznej: plonyibony@synertime.pl .  

7. Organizator wskazuje, iż każde korzystanie przez Uczestnika z usług świadczonych drogą 

elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem Internetu, może być związane ze 

szczególnymi zagrożeniami, takimi jak:  

a) otrzymywanie od podmiotów trzecich niezamówionej informacji handlowej (przy 

czym celem uniknięcia wątpliwości potwierdza się, iż zarówno Organizator jak 

i Sponsor nie będą przekazywać podmiotom trzecim danych osobowych 

Uczestników, za wyjątkiem sytuacji wskazanych wprost w Regulaminie Konkursu lub 

w Zgłoszeniu do udziału w Konkursie Uczestnika);  

b) oprogramowania o charakterze złośliwym, instalowane w urządzeniu końcowym 

Uczestnika bez jego woli i najczęściej wiedzy, typu wirusy komputerowe, spyware 

czy robaki internetowe, jak również inne niechciane oprogramowania wykonujące 

czynności niezamierzone przez Uczestnika (np. trojany, keyloggery); możliwość 

bycia narażonym na inne działania ukierunkowane na dostęp przez osoby trzecie do 

informacji, których ujawnienie nie jest przez Uczestników pożądane, w tym za 

posłużeniem się crackingiem, phishingiem, sniffingiem, kryptoanalizą i innymi. 

 


