
REGULAMIN AKCJI  „IDZIEMY DO SZKOŁY”

I. ZASADY OGÓLNE
 
1. Organizatorem akcji pod nazwą „Idziemy do szkoły” jest Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 24-110 
Puławy Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000011737, kapitał zakładowy w całości wpłacony w wysokości 191 150 000 zł, o numerze NIP 
716-000-18-22  (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Organizator przekaże komplety wyprawek m.in. artykuły piśmiennicze oraz papiernicze. 

3. Akcja będzie prowadzona do dnia 15.11.2015 r. lub do wyczerpania zapasów, przy czym Organizator zastrzega sobie 
możliwość wydłużenia bądź skrócenia czasu jej trwania. Informacja o zmianie okresu akcji zostanie zamieszczona 
na stronie www.grupaki.pl a także na portalu www.nawozy.eu. Akcja będzie prowadzona na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej.

4. Akcja skierowana jest do stałych oraz nowych prenumeratorów dwumiesięcznika Agrolider, pełnoletnich osób 
fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących aktywnymi rolnikami (zwanymi dalej 
„Uczestnikami”).

5. W akcji  nie mogą brać udziału podmioty współpracujące z Organizatorem w zakresie dystrybucji nawozów  
i pośrednictwa w handlu nawozami, pracownicy Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., jak również  
członkowie ich rodzin tj. małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo.

6. Regulamin obowiązuje Organizatora od chwili jego ogłoszenia, zaś Uczestnika od momentu przesłania aktualnego 
formularza z nazwą akcji, znajdującego się w dwumiesięczniku Agrolider 28, na stronie www.grupaki.pl oraz portalu  
www.nawozy.eu a w szczególności złożenia podpisu na tym formularzu.

II. ZASADY PROMOCJI

1. Celem akcji jest szeroko rozumiane propagowanie sprzedaży produktów nawozowych oraz wykreowanych przez 
Spółki postaci: Pulek, Poli, Salek, Fosek oraz Zaksan.

2. Warunkiem uzyskania wyprawki jest przesłanie Organizatorowi w czasie trwania akcji prawidłowo i czytelnie 
wypełnionego formularza (wyłącznie drukowanymi literami) z nazwą akcji, na którym Uczestnik potwierdzi dane 
osobowe a także wyrazi zgodę na ich wykorzystywanie przez Spółki Grupy Azoty w celach marketingowych oraz  
na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail. 

3. Tylko prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zostanie zaakceptowany przez Organizatora. Złożenie przez 
Uczestnika własnoręcznego podpisu na formularzu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zasad akcji.

4. Formularz należy przesłać Organizatorowi na adres: Biuro Marketingu, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” 
S.A., Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, z dopiskiem „Idziemy do szkoły”.

5. Komplety wyprawek zostaną przekazane przez Organizatora bezpośrednio uczestnikowi akcji na adres wskazany 
w formularzu za pokwitowaniem odbioru.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wyprawki w sytuacji, gdy w formularzu zgłoszenio-
wym podano błędne lub nieaktualne dane.

7. Jeśli Uczestnik odmawia przyjęcia wyprawki lub odmawia pokwitowania jej odbioru, wyprawka przepada i pozostaje 
do dyspozycji Organizatora.



2. Dane Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji akcji (m.in. wysyłki wyprawek) oraz w celach marketingo-
wych , polegających m.in. na przesyłaniu informacji handlowych o produktach Organizatora oraz podmiotów z Grupy 
Azoty, w tym również na podany adres e-mail.

3. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest  
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 24-110 Puławy, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13.

4. Uczestnikom akcji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w akcji.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.grupaki.pl oraz na portalu www.nawozy.eu.

2. Formularz wskazany w treści Regulaminu stanowi część składową Regulaminu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe/kurierskie ani też za działania lub zaniechania osób 
trzecich.

4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania 
przyczyny.

5. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmie-
nionego Regulaminu na stronie internetowej www.grupaki.pl oraz na portalu www.nawozy.eu.

6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,  
a w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.


