
 

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu online : 

„eZielone Pola Wiosna 2021” 

(dalej również Wydarzenie) 

 

§ 1 ORGANIZATOR/TERMIN 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w wydarzeniu pod nazwą eZielone Pola Wiosna 2021, 

którego organizatorem jest OSADKOWSKI SA  56-420 Bierutów, ul. Kolejowa 6  NIP 911-189-89-77 

(dalej również „Organizator”). 

2. Wydarzenie ONLINE odbędzie się w dniu 04 marca 2021 r. i będzie transmitowane za 

pośrednictwem sieci internet. Dostęp do transmisji będzie możliwy po wcześniejszym kliknięciu w 

link wysłany na wskazany adres e-mail. 

 

§ 2 DEFINICJE 

Jeśli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, poniżej wyszczególnionym pojęciom 

pisanym z wielkiej litery nadano następujące znaczenie: 

a) Regulamin – oznacza niniejszy dokument zawierający zbiór zasad i warunków uczestnictwa w 

Wydarzeniu, dostępny na stronie internetowej pod adresem:https://osadkowski.pl/pl/bez-

kategorii/zarejestruj-sie-na-ezielonepola-2021/ ,  

b) Organizator – OSADKOWSKI S. A. z siedzibą w Bierutowie (56-420), ul. Kolejowa 6, 56-420 

Bierutów, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-

Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 

0000241071, nr REGON 020134357, nr NIP 9111898977, nr BDO 000140824, kapitał zakładowy 

Spółki: 33 500 000,00 zł. wpłacony w całości, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (tj. Dz.U. 2019.118 ze zmianami), 

c) Wydarzenie – oznacza organizowane przez Organizatora wydarzenie ONLINE (usługę) pod nazwą: 

„eZielone Pola Wiosna 2021”, 

d) Rejestracja – oznacza zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa danej osoby fizycznej, w 

Wydarzeniu poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, 

e) Formularz zgłoszeniowy – oznacza formularz dostępny na stronie 

internetowej:https://osadkowski.pl/pl/bez-kategorii/zarejestruj-sie-na-ezielonepola-2021/ , za 

pomocą którego następuje Rejestracja. Pola obowiązkowe Formularza: Imię, Nazwisko, Nazwa firmy, 

Numer telefonu, Adres email, Kod pocztowy, 

f) Potwierdzenie zgłoszenia – oznacza komunikat wysyłany przez Organizatora na adres poczty 

elektronicznej podany w Formularzu zgłoszeniowym przez Uczestnika w procesie Rejestracji, 

potwierdzający Rejestrację wraz z linkiem do wydarzenia, 

g) Uczestnik – oznacza osobę fizyczną, która została wskazana w Formularzu zgłoszeniowym i do 

której zostało wysłane Potwierdzenie zgłoszenia. 
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h) Oferta specjalna – zakup zestawu produktów dostępnych w ramach PROMOCJI WIOSNA 2021  

 

§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Wydarzenie adresowane jest do klientów Organizatora, w szczególności do osób prowadzących 

rolniczą działalność gospodarczą oraz firm o profilu rolniczym. 

3. Oficjalny serwis internetowy Wydarzenia znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 

https://osadkowski.pl/pl/bez-kategorii/zarejestruj-sie-na-ezielonepola-2021/ 

4. W ramach Wydarzenia odbędą się prelekcje (sesje wykładowe). 

5. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część Rejestracji na Wydarzenie i obowiązują 

wszystkich Uczestników. 

6. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej Organizatora: 

a) Urządzenie mające dostęp do sieci Internet. 

b) Dostęp do konta poczty elektronicznej. 

c) Poprawnie skonfigurowana przeglądarka obsługująca pliki cookies. Proponowane przeglądarki: 

Google Chrome, Opera, Safari, Mozilla Firefox, Yandex lub Edge (Chromium).  

8. Wydarzenie prowadzone jest w języku polskim.  

9. Wydarzenie ma charakter zamknięty. 

 

§ 4 WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie Rejestracji za pośrednictwem Formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Wydarzenia pod adresem: 

https://osadkowski.pl/pl/bez-kategorii/zarejestruj-sie-na-ezielonepola-2021/do dnia 04 marca 2021 

roku do godz. 14:00. Po wskazanym terminie rejestracja będzie niemożliwa.  

2. W celu dokonania Rejestracji, Uczestnik na stronie internetowej powinien wypełnić i wysłać 

Formularz zgłoszeniowy, podając następujące dane Uczestnika (dane obowiązkowe): Imię, Nazwisko, 

Nazwa firmy, Numer telefonu, Adres email, Kod pocztowy. 

3. Po dokonaniu rejestracji w dniu 04.03.2021 do godziny 14.00  zostaną rozesłane do 

zarejestrowanych uczestników linki do transmisji online z Wydarzenia. 

 

 

§ 5 KOMUNIKACJA OFERTY 

1. W ramach usługi jaką jest Wydarzenie, każdy jego Uczestnik, w okresie od 25.02.2021 do 

04.03.2021 będzie otrzymywał specjalnie przygotowane oferty promocyjne na n/w grupy 

towarów: 



a) Zestaw Zboża Zdrowy Łan Premium  [ ALFA MIKRO , ALFA MAKRO, MODDUS 250EC, 

BARRIER Si-Ca, TERN TURBO 750EC, INEX-A, MAXI-GROW, UNIX 75WG, PRAKTIS, 

TOPGUN 50CS, ELATUS PLUS PLEXEO ] 

b) Zestaw Zboża Zdrowy Łan Standard [ ALFA MIKRO/ALFA MAKRO, MODDUS 250EC, TERN 

TURBO 750EC, INEX-A, PRAKTIS, TOPGUN 50CS, ELATUS PLUS PLEXEO ] 

c) Zboża Zdrowy Łan Ekonomiczny [ OSD MINERAL, OSD MIKRO ZBOŻE, ALFA MAKRO , 

SYRIUS 250 EW, MODDUS 250 EC, PROMAX 450 EC, TERN TURBO 750 EC, TAZER 250 S.C., 

INEX-A, TOP GUN 50 CS, CAMBIO ] 

d) Zestaw Zboża Zdrowy Łan MocBackter [ MOCBACKTER F, MOCBACKTERF PLUS, ALFA 

MIKRO/ALFA MAKRO, MODDUS 250 EC, INEX-A, , TOP GUN 50 CS ] 

e) Zestaw Rzepak Zdrowy Łan Premium  [ OSD MIKRO RZEPAK, ALFA MAKRO,  SYRIUS 250 

EW, BARRIER Si-Ca, TAZER 250 S.C., INEX-A, MAXI-GROW , PRIMASOL, TOP GUN 50 CS, 

GRADIENT 50WG, CAMBIO ] 

f) Zestaw Rzepak Zdrowy Łan Standard  [ OSD MIKRO RZEPAK, ALFA MAKRO  SYRIUS 250 

EW, BARRIER Si-Ca, TAZER 250 S.C., INEX-A, PRAKTIS, TOP GUN 50 CS, CAMBIO, LANMOS 

20 SP ]Zestaw Rzepak Zdrowy Łan Ekonomiczny 

g) Zestaw Rzepak Zdrowy Łan Ekonomiczny [OSD MINERAL, OSD MIKRO RZEPAK, SYRIUS 

250 EW, BARRIER Si-Ca,TAZER 250 S.C., INEX-A, MATRIX 2,5 EC, TOP GUN 50 CS, CAMBIO] 

h) Zestaw POWER WIOSNA [ BARRIER Si-Ca / D-FENS GR/H-850/INEX-A/MAXI-

GROW/MITEMINE  ]Każdy Uczestnik, w ramach usługi jaką jest Wydarzenie, w okresie od 

01.02.2021 do 16.02.2021 na wskazany podczas rejestracji adres e-mail będzie 

otrzymywał oferty zakupu produktów wymienianych w ustępie 1 powyżej na specjalnych, 

atrakcyjnych warunkach promocyjnych.   

2. W okresie od 04.03.2021 do 28.03.2021, indywidualny przedstawiciel Organizatora, na 

wskazany podczas rejestracji adres numer może kontaktować się z Uczestnikiem, w celu 

przedstawienia, indywidualnej, dedykowanej oferty produktów oferowanych przez 

Organizatora. 

 

 

 

§ 7 REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje Uczestników Wydarzenia wobec Organizatora powinny być zgłaszane w 

formie pisemnej za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej lub na adres siedziby Organizatora i 

powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, adres do korespondencji, adres email, 

numer telefonu, przedmiot reklamacji, datę Wydarzenia, wskazanie okoliczności faktycznych 

uzasadniających reklamację.  

2. Reklamacje Uczestnik Wydarzenia może zgłaszać nie później niż w terminie 3 dni od dnia 

zakończenia Wydarzenia. 

3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą uwzględniane. 

4. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji i 

przekazuje swoje stanowisko podmiotowi składającemu reklamację w formie, w której złożył 

reklamację. 

 



§ 8 DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.  

2. Dane osobowe Uczestników oraz osób, które zarejestrują się w Wydarzeniu, a nie będą 

Uczestnikami (nie otrzymają Potwierdzenia zgłoszenia) przetwarzane są w celu przeprowadzenia 

Wydarzenia, w tym stworzenia listy uczestników Wydarzenia, przypisania Uczestników do 

dedykowanych przedstawicieli Organizatora. 

3. Dostęp do danych osobowych Użytkowników, zasady tego dostępu oraz okres przechowywania i 

zasady usuwania tych danych określa  Klauzula informacyjna eZielonaPola WIOSNA2021 

4. Dane osobowe podane podczas rejestracji oraz w trakcie Wydarzenia, Organizator przetwarza 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności. 

 

§ 9 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. 

 

§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Wydarzenia mają charakter 

edukacyjny, a także handlowy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u 

Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, 

wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Wydarzenia. 

2. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn wyłącznie zależnych od Organizatora, 

Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika. 

3. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora tzw. „siły 

wyższej”, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania a także kosztów usług dodatkowych 

zleconych Organizatorowi przez Uczestników Wydarzenia. 

 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

2. Szczegółowy program Wydarzenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Wydarzenia na 

dwa tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia Wydarzenia. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Wydarzenia będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Organizatora. 

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 

polskiego. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej 

https://osadkowski.pl/pl/bez-kategorii/klauzula-informacyjna-formularz-rejestracyjny-ezielone-pola-

wiosna-2021/ 

6. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od dnia ich 

zamieszczenia na stronie internetowejhttps://osadkowski.pl/pl/bez-kategorii/klauzula-informacyjna-
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formularz-rejestracyjny-ezielone-pola-wiosna-2021/. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie 

wysłana na wskazane w Formularzu Zgłoszenia adresy e-mail.  


