REGULAMIN KONKURSU
„Akademia Roundup”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie
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„AKADEMIA ROUNDUP”, zwanym dalej Konkursem.
Konkurs ma na celu promocję produktów Roundup i jest skierowany do
dystrybutorów – sprzedawców oferujących Produkty Konkursowe konsumentom.
Organizatorem Konkursu jest Scotts Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego
pod nr KRS 0000103169.
Produktami Konkursowymi – są produkty oferowane do sprzedaży pod marką
Roundup, których dystrybutorem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest Organizator.
Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które w chwili rozpoczęcia
Konkursu posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i wyrażą zgodę na
uczestnictwo w Konkursie poprzez akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
Konkurs rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2017 r. a zakończy w dniu 30 czerwca 2017
r.
Pod pojęciem Przedstawiciela Organizatora rozumie się osobę zatrudnioną przez
Organizatora.
Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.substral.pl
Informacje na temat Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 22 465 61 80.
Nagrodami w Konkursie są bony Sodexo o nominale 50 zł. (pięćdziesiąt złotych)
zwane dalej Bonami. Nagrodami miesiąca są tablety iPad - Air2 128GB o wartości
jednostkowej 2.499 zł. (dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych)
zwane dalej Nagrodami Miesiąca.
Podatek w wysokości 10% wartości Nagrody Miesiąca, stanowi wygraną w konkursie
i zostanie opłacony przez firmę Scotts Poland Sp. z o.o.

PRZEDMIOT I PRZEBIEG KONKURSU.
1. Osoby chcące wziąć udział w konkursie otrzymują od Przedstawiciela Organizatora

kod dostępu do aplikacji konkursowej znajdującej się na stronie internetowej
Akademii Roundup www.roundup-academy.com .Poprzez zalogowanie się na stronie
Akademii Roundup i podanie swoich danych osobowych Uczestnik wyraża zgodę na
postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o
ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281 z późn. zm.)
i wykorzystane tylko i wyłącznie dla potrzeb związanych z organizacją Konkursu.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny dla wzięcia udziału w
Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania.
3. Uczestnictwo w Konkursie polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące
znajomości i działania produktów Roundup, zgrupowane w czterech modułach.

4. Laureatem zostaje uczestnik, który prawidłowo odpowie na pytania znajdujące się we

wszystkich czterech modułach.
5. Nagrodą za prawidłowe wypełnienie czterech modułów jest Bon o wartości 50 zł.

(pięćdziesiąt) złotych.
6. W każdym miesiącu trwania Konkursu Uczestnik może wygrać Nagrodę Miesiąca.

Warunkiem wygrania Nagrody Miesiąca jest uplasowanie się na pozycji 10 wśród
uczestników, którzy prawidłowo wypełnili w danym miesiącu wszystkie cztery
moduły. Kolejność znajdowania się na liście Uczestników jest rejestrowana przez
system informatyczny Organizatora.
7. Nagrodę w postaci Bonu Laureat otrzyma w ciągu 2 tygodni od dnia prawidłowego
zaliczenia modułów.
8. Informację o wygraniu Nagrody Miesiąca otrzyma Laureat drogą mailową w ciągu 7
dni od zakończenia danego miesiąca. Nagroda Miesiąca zostanie wręczona osobiście
Laureatowi przez Przedstawiciela Organizatora, po uprzednim przekazaniu danych
osobowych Laureata takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer
PESEL. Przekazanie danych osobowych Laureata jest niezbędne do opodatkowania
nagrody i dane te będą wykorzystane tylko i wyłącznie w tym celu.
9. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę Miesiąca.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne
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przyznanych nagród.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości i opóźnienia związane
z działaniem firm świadczących usługi pocztowe i kurierskie, w tym zniszczenie,
niedoręczenie bądź wadliwe doręczenie nagrody.
Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady
Konkursu.
W przypadkach nieopisanych w niniejszym Regulaminie stosuje się regulacje prawne
zawarte w Kodeksie Cywilnym.
W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmiany
Regulaminu, bez podawania przyczyn.
Ewentualna zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych przez
Uczestników Konkursu.
Informacja o zmianach, o których mowa w ust. 5 zostanie opublikowana w taki sam
sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.

