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Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin) określa zasady konkursu (dalej Konkurs), jak również prawa i obowiązki Organizatora oraz
Uczestników.
Organizatorem Konkursu jest OSADKOWSKI Spółka Akcyjna, z siedzibą: ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000241071, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział
Gospodarczy KRS-u, REGON 020134357, NIP 911 189 89 77, kapitał zakładowy w wysokości 33 500 000,00 zł. – opłacony w całości
(dalej Organizator).
Konkurs ma charakter ogólnopolski i odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnikami Konkursu są przedsiębiorcy
w rozumieniu Art. 431 kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna prowadząca we własnym
imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (dalej Uczestnik), którzy dokonali zakupu preparatów BARRIER SI-CA, H-850,
AMINOQUELANT CA, AMINOQUELANT K LOW PH, AMINOQUELANT MG w ilościach i terminach określonych w Regulaminie
i przystąpili do Konkursu wypełniając kupon konkursowy (dalej Kupon). Żaden inny, niż określony w zdaniu pierwszym podmiot,
nie jest objęty Regulaminem i nie przysługują mu do Organizatora jakiekolwiek roszczenia związane z Konkursem. Wyłączenia
z uczestnictwa w Konkursie określa Regulamin. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie, składając
Organizatorowi oświadczenie o rezygnacji.
Kupon dostępny jest na stronie www.osadkowski.pl, w Firmowych Punktach Handlowych oraz w punktach współpracujących
z Organizatorem. Pełna lista punktów uczestniczących w akcji dostępna jest na stronie www.osadkowski.pl.
Czas trwania Konkursu to 01.03.2017 r. – 21.09.2017 r.
Uczestnicy mogą być reprezentowani przez jednego pełnomocnika, osobę pełnoletnią i posiadającą pełną zdolność do czynności
prawnych. Zmiany osoby nie są dopuszczalne, a wszelkie przeszkody w czasie trwania Konkursu, uniemożliwiające udział w nim
Uczestnika, powodują wykluczenie Uczestnika.
Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora, podmioty współpracujące przy organizacji lub obsłudze Konkursu, członkowie
najbliższej rodziny (tj. małżonek, dziecko, krewny i powinowaty pierwszego stopnia) osób pracujących na rzecz Organizatora bądź
współpracujących przy organizacji lub obsłudze Konkursu.
Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.osadkowski.pl.
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Uczestnik, przed przystąpieniem do Konkursu, składa oświadczenia określone na kuponie konkursowym. Odmowa złożenia
oświadczeń powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu. Prawa do udziału w Konkursie nie mogą być przenoszone na osoby
trzecie. Tylko w pełni prawidłowo wypełnione kupony konkursowe biorą udział w Konkursie.
Konkurs polega na: zaproponowaniu hasła reklamowego, dowolnej długości, opisującego zalety stosowania jednego z wymienionych
preparatów: BARRIER SI-CA, H-850, AMINOQUELANT CA, AMINOQUELANT K LOW PH, AMINOQUELANT MG.
Aby brać udział w Konkursie, Uczestnik musi dokonać zakupu w terminie od 01.03.2017 r. do 31.07.2017 r. co najmniej jednego
z preparatów w minimalnych określonych ilościach: BARRIER SI-CA 10l, H-850 10kg, AMINOQUELANT CA 15l, AMINOQUELANT K
LOW PH 15l, AMINOQUELANT MG 15l.
Spośród nadesłanych kuponów konkursowych komisja konkursowa wyłoni zwycięzców przyznając nagrody:
a. Nagrody II stopnia - 3 Telefony HAMMER IRON 2.
b. Nagrody I stopnia - 2 Bony podarunkowe TravelPass Premium.
c. Nagroda główna - Lenovo IdeaPad 300 Intel Pentium.
Ponadto każdy kupon konkursowy ma możliwość zdobycia nagród gwarantowanych. Rodzaj nagród gwarantowanych zależy od
ilości zakupionego towaru:
a. Jednorazowy zakup co najmniej jednego z preparatów w minimalnych określonych ilościach: BARRIER SI-CA 10l, H-850 10kg,
AMINOQUELANT CA 15l, AMINOQUELANT K LOW PH 15l, AMINOQUELANT MG 15l + hasło reklamowe – Nagroda gwarantowana
do wyboru: ZBIERAK DO JABŁEK lub KOSZULKA POLO SLAZENGER.
b. Jednorazowy zakup co najmniej jednego z preparatów w minimalnych określonych ilościach: BARRIER SI-CA 25l, H-850 25kg,
AMINOQUELANT CA 35l, AMINOQUELANT K LOW PH 35l, AMINOQUELANT MG 35l + hasło reklamowe – Nagroda gwarantowana
do wyboru: ZESTAW OCHRONNY DO OPRYSKÓW lub ROCZNA PRENUMERATA CZASOPISMA JAGODNIK.
Każda faktura dokumentująca zakup preparatów BARRIER SI-CA, H-850, AMINOQUELANT CA, AMINOQUELANT K LOW PH,
AMINOQUELANT MG uprawnia do złożenia odrębnego kuponu konkursowego. Ilość zakupionego towaru na podstawie różnych
dokumentów zakupu nie sumuje się. Do kuponu konkursowego nie można załączać kilku faktur. Każda z faktur może być zgłoszona
do Konkursu tylko jeden raz. Każdy kupon konkursowy uprawnia do wygrania jednej z nagród. Kupon konkursowy wraz z kopią
dokumentu zakupu należy doręczyć na adres Organizatora do dnia 15.08.2017 r. z dopiskiem „ZBIERZ PLON NAGRÓD”. Decyduje data
stempla pocztowego.
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W celu czuwania nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, rozstrzygania na bieżąco wątpliwości i zastrzeżeń, jak i rozstrzygnięcia
Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową w składzie: 1. Sebastian Krawczyk, 2. Artur Śliz, 3. Albert Zwierzyński. Decyzja
podjęta przez Komisję Konkursową jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 25.08.2017 r. w siedzibie Organizatora. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona do dnia
31.08.2017 r. na stronie internetowej Organizatora www.osadkowski.pl poprzez wskazanie firmy i siedziby w przypadku osób
prawnych, a imienia i pierwszej litery nazwiska w przypadku osób fizycznych.
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Organizator ustala Nagrody gwarantowane:
a. 300 x ZBIERAK DO JABŁEK lub KOSZULKA POLO SLAZENGER o wartości 30zł brutto.
b. 50 x ZESTAW OCHRONNY DO OPRYSKÓW lub ROCZNA PRENUMERATA CZASOPISMA JAGODNIK o wartości 90zł brutto .
Organizator ustala Nagrody w Konkursie:
a. 3 Telefony HAMMER IRON 2 o wartości 500zł brutto.
b. 2 Bony podarunkowe TravelPass Premium o wartości 750zł brutto. Bon do wykorzystania zgodnie z regulaminem usługi
dostępnym na stronie www. travelpass.pl. Termin ważności bonu 12 miesięcy.
c. Lenovo IdeaPad 300 Intel Pentium o wartości 2250zł brutto wraz z nagrodą pieniężną o wartości 250zł.
Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
Nagrody gwarantowane zostaną dostarczone uczestnikowi, który spełni warunki, za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie
21 dni od otrzymania przez Organizatora kuponu konkursowego.
Nagrody za wygrany Konkurs zostaną dostarczone zwycięzcom za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie 21 dni po ogłoszeniu
wyników Konkursu przez Komisję Konkursową.
Nagroda nie może być zamieniana na ekwiwalent pieniężny.
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Wszelkie wydatki Uczestników związane z przystąpieniem, udziałem i zakończeniem Konkursu ponosi każdy Uczestnik samodzielnie.
Wszelkie uwagi co do przebiegu Konkursu oraz reklamacje Uczestnik winien kierować w toku przebiegu Konkursu do Komisji
Konkursowej, która niezwłocznie, przed zakończeniem Konkursu rozstrzyga w sposób ostateczny i nieodwołalny uwagi i reklamacje.
W przypadku ujawnienia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu lub zaniechaniu Uczestnika Konkursu, które w ocenie
Organizatora mają wpływ na przebieg lub wynik Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia takiego Uczestnika
z udziału w Konkursie, a także w skrajnych sytuacjach przerwania Konkursu z pozostawieniem go nierozstrzygniętym.
Organizator oświadcza, iż nie odpowiada za nieprawidłowości, niepełności lub niezgodność nagrody z opisem, wynikające
z okoliczności niezależnych od Organizatora. Organizator wyłącza rękojmię swoją za nagrody i nie ponosi odpowiedzialności za
wady fizyczne i prawne nagród. Gwarancja jakości jest realizowana na zasadach przyznawanych przez producenta danej Nagrody, a
Organizator nie udziela własnej gwarancji jakości.
Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku
w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 1998 r., Nr 102, poz. 650 z późn.
zm.).
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Organizatora.
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