
 

Regulamin uczestnictwa w cyklu spotkań online : 

„eZielone Pola NA ŻYWO” 

(dalej również „Cykl Spotkań” lub „Usługa”) 

 

§ 1 ORGANIZATOR/TERMIN 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Cyklu Spotkań pod nazwą „eZielone Pola NA ŻYWO”, 

którego organizatorem jest OSADKOWSKI S.A. z siedzibą w Bierutowie  (dalej również „Organizator”). 

2. Spotkania ONLINE odbywać  się będą cyklicznie według harmonogramu określonego w punkcie   5, 

§ 3 i będą 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 Cyklu 

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

kategorii/zarejestruj-sie-na-ezielone-pola-na-zywo/   

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) Cykl Spotkań – oznacza organizowane i zaplanowane przez Organizatora spotkania ONLINE (usługę) 

pod nazwą: „eZielone Pola NA ŻYWO”, 

d) Pojedyncze Spotkanie – spotkanie z określona tematyką i terminem wskazane w Harmonogramie 

spotkań 

e) Harmonogram spotkań – lista zaplanowanych spotkań określająca daty, godziny oraz temat każdego 

Pojedynczego spotkania 
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f) Rejestracja – oznacza zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa danej osoby fizycznej, w Cyklu 

Spotkań poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, 

g) Formularz zgłoszeniowy – oznacza formularz dostępny na stronie internetowej: 

https://osadkowski.pl/pl/bez-kategorii/zarejestruj-sie-na-ezielone-pola-na-zywo/ , za pomocą którego 

następuje Rejestracja. Pola obowiązkowe Formularza: Imię, Nazwisko, Nazwa firmy, Numer telefonu, 

Adres email, Kod pocztowy, 

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

elektronicznej podany w Formularzu zgłoszeniowym przez Uczestnika w procesie Rejestracji, 

potwierdzający Rejestrację, 

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

zostało wysłane Potwierdzenie zgłoszenia. 

j) Link do pojedynczego spotkania – link dostępowy wysłany na wskazany w formularzu 

rejestracyjnym adres e-mail i/lub numer telefonu umożliwiający oglądanie transmisji ze spotkania w 

wersji on-line najpóźniej w dniu transmisji pojedynczego spotkania 

§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.Cykl Spotkań adresowany jest do klientów Organizatora, w szczególności do osób prowadzących 

rolniczą działalność gospodarczą oraz firm o profilu rolniczym. 

2.Usługa będzie świadczona od momentu rejestracji do 31.07.2021 

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

https://osadkowski.pl/pl/bez-kategorii/zarejestruj-sie-na-ezielone-pola-na-zywo/  

4. W ramach Cyklu Spotkań odbędą się prelekcje (sesje wykładowe). 

5. Harmonogram spotkań: 

lp MIESIĄC DATA GODZINA PLANOWANA TEMATYKA 

1 marzec 24.03.2021 19.00-20.00 Ochrona insektycydowa rzepaku przy ograniczonej dostępności substancji 
aktywnych 

2 kwiecień 13.04.2021 19.00-20.00 Techniczne parametry siewu kukurydzy z wykorzystaniem najnowszych 
technologii - pokaz polowy 

3 kwiecień 27.04.2021 19.00-20.00 Rzepak w kwitnieniu, a szkodniki w natarciu. 

4 maj 11.05.2021 19.00-20.00 Kukurydza po wschodach, a dużo przed nami.  

5 maj 25.05.2021 19.00-20.00 DSG - kompleksowe wsparcie rozwoju ziemniaka 

6 czerwiec 08.06.2021 19.00-20.00 Rzepak - dopasowana technologia prowadzenia do odmiany 

7 czerwiec 22.06.2021 19.00-20.00 Typ pojedynczego kłosa, a może najnowsza ostka w doborze pszenicy 

8 lipiec 06.07.2021 19.00-20.00 DSG - ziemniak podsumowanie technologii 

9 lipiec 27.07.2021 19.00-20.00 Podsumowanie sezonu zboża i rzepak 2021 

  

a) podane terminy mogą ulec zmianie, o której Uczestnik będzie informowany droga mailową i 

sms, 

b) podany zakres tematyczny może ulec zmianie o czym Uczestnik będzie informowany droga 

mailową i sms 
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5. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część Rejestracji na Cykl Spotkań 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. Cykl Spotkań prowadzony jest w języku polskim.  

9. Cykl Spotkań ma charakter zamknięty. 

 

§ 4 WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem uczestnictwa w Cyklu Spotkań jest dokonanie Rejestracji za pośrednictwem Formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Cyklu Spotkań pod adresem: 

https://osadkowski.pl/pl/bez-kategorii/zarejestruj-sie-na-ezielone-pola-na-zywo/. Rejestracja jest 

możliwa do 27.07.2021 do godziny 19.00. 

2. Rejestracja dotyczy uczestnictwa w całym cyklu spotkań określonych w harmonogramie spotkań. 

Ilość spotkań w których możliwe jest uczestnictwo zależy od momentu rejestracji. 

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 każdym dniu Pojedynczego Spotkania, przed jego rozpoczęciem zostaną 

rozesłane do zarejestrowanych uczestników linki do transmisji online. 

 

§ 5 WARUNKI REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA 

1.Uczestnik ma możliwość w każdym momencie zrezygnować z Usługi poprzez zgłoszenie drogą 

mailową na adres marketing@osadkowski.pl rezygnacji i usunięcia z bazy Uczestników 

2.Organizator po odebraniu zgłoszenia o rezygnacji w ciągu 12h wysyła potwierdzenie w odpowiedzi 

na zgłoszenie rezygnacji o usunięciu z bazy Uczestników i nie prowadzeniu dalszych czynności 

związanych z Usługą w szczególności: 

- wysyłania informacji o kolejnych spotkaniach w ramach Usługi 

- potwierdzeń czy informacji i zmianach związanych z Usługą 
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§ 7 REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje Uczestników Cyklu Spotkań wobec Organizatora powinny być zgłaszane w 

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

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

numer telefonu, przedmiot reklamacji, datę Pojedynczego Spotkania, wskazanie okoliczności 

faktycznych uzasadniających reklamację.  

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

zakończenia Pojedynczego Spotkania oraz nie później niż w terminie 3 dni od ostatniego Pojedynczego 

Spotkania wg harmonogramu. 

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 Cyklu Spotkań, a nie będą 

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

Spotkań, w tym stworzenia listy uczestników Cyklu Spotkań, 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 NA ŻYWO 2021 

4. Dane osobowe podane podczas rejestracji oraz w trakcie cyklu spotkań 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 Cyklu Spotkań 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 Cyklu Spotkań. 

2. W przypadku, gdy Cykl Spotkań lub Pojedyncze spotkanie nie odbędzie się z przyczyn wyłącznie 

zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika. 

3. W przypadku, gdy  Cykl Spotkań lub Pojedyncze spotkanie 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 Cyklu Spotkań. 
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§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Szczegółowy program Pojedynczych Spotkań zostanie zamieszczony na stronie internetowej Cyklu 

Spotkań na tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia Pojedynczych Spotkań. 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Cyklu Spotkań będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 

polskiego. 

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

https://osadkowski.pl/pl/bez-kategorii/zarejestruj-sie-na-ezielone-pola-na-zywo/ 

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

zamieszczenia na stronie internetowej https://osadkowski.pl/pl/bez-kategorii/zarejestruj-sie-na-

ezielone-pola-na-zywo/. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie wysłana na wskazane w 

Formularzu Zgłoszenia adresy e-mail.  
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