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REGULAMIN KONKURSU "BAYER INOVA EDU 2022” 

BAYER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 

158, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000035338, 

posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 151.340.000 PLN, zarejestrowaną pod numerem identyfikacji 

podatkowej NIP 526-00-19-068, podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, nr BDO 000019225, 

posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia  8 marca 2013 roku o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 118 

z późn.zm.), ogłasza konkurs wiedzy o nazwie "Bayer Inova Edu 2022". 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem Konkursu jest wybór uczestników, którzy posiadają najlepszą wiedzę na temat 

produktów dystrybuowanych bądź promowanych przez Bayer CropScience.  

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Konkurs trwa od dnia 7 marca 2022r. do dnia 31.03.2022r. 

4. Regulamin Konkursu jest jedynym źródłem zasad uczestnictwa w Konkursie oraz zasad 

przyznawania nagród. 

5. Organizator Konkursu oświadcza, iż fakt uczestnictwa w Konkursie nie powoduje po stronie 

uczestnika Konkursu powstania roszczenia o wydanie nagrody lub jakiegokolwiek innego 

przysporzenia.  

 

§ 2. Definicje  

1. Konkurs oznacza konkurs wiedzy o nazwie "Bayer Inova Edu 2022". 

2. Regulaminu Konkursu oznacza niniejszy Regulamin Konkursu "Bayer Inova Edu 2022". 

3. Organizator Konkursu oznacza Bayer sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

4. Organizator wyznacza Komisję Konkursową czuwającą na przebiegiem Konkursu. Komisja 

Konkursowa jest to zespół trzech wyznaczonych przez Organizatora Konkursu osób. Na czele 

Komisji Konkursowej stoi Przewodniczący Komisji Konkursowej.  

 

§ 3. Uczestnicy Konkursu  

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne – pracownicy dystrybutorów 

produktów CP Bayer, do obowiązków których w ramach wykonywanej przez nich pracy, należy 

sprzedaż w szczególności produktów Bayer CropScience. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Komisji Konkursowej, pracownicy Organizatora 

Konkursu oraz członkowie ich rodzin, a także osoby, które mimo spełnienia kryteriów określonych 

w ustępie 1 pełnią funkcje publiczne.  

3. Osoba chcąca wziąć udział w Konkursie musi uzyskać wyraźną zgodę swojego pracodawcy na 

wzięcie udziału w Konkursie. 

 

§ 4. Przebieg Konkursu  

1. Osoba chcąca wziąć udział w Konkursie, spełniająca kryteria określone w § 3. ustęp 1 i nie 

spełniająca jednocześnie kryteriów negatywnych określonych w ustępie 2 tego paragrafu,  musi 

uprzednio wypełnić formularz uczestnictwa w Konkursie, który znajduje się na stronie internetowej 

pod adresem https://szkolenia.cropscience.bayer.com.pl . Login i hasło zostają przyznane 

Uczestnikowi automatycznie po wypełnieniu formularza. Ze względów organizacyjnych (brak 

możliwości weryfikacji na tym etapie), przyznanie hasła i loginu nie jest równoznaczne z uznaniem, 

iż osoba wypełniająca testy została uznana za Uczestnika (np. nie będzie Uczestnikiem osoba, 

która nie spełnia wymagań określonych w § 3 ustęp 1 bądź będzie spełniać negatywne kryteria 

określone w ustępie 2 tego paragrafu). Wypełniając formularz osoba przystępująca do Konkursu 

musi złożyć oświadczenie, iż uzyskała zgodę swojego pracodawcy na udział w Konkursie. 

Uczestnik składa dodatkowo także oświadczenie, iż nie jest osobą pełniącą funkcje 

publiczne. Dotychczas istniejące w serwisie konta dotychczasowych użytkowników pozostają 

aktywne, aczkolwiek aby wziąć udział w jesiennej edycji Konkursu, osoba chcąca wziąć w nim musi 

złożyć oświadczenie, iż uzyskała zgodę pracodawcy, nie jest osobą pełniącą funkcję publiczną oraz 

zaakceptować regulamin konkursu. 

2. Wypełnienie formularza uczestnictwa w Konkursie oznacza akceptację przez taką osobę 

Regulaminu Konkursu bez zastrzeżeń oraz udzielenie Organizatorowi Konkursu zgody na 
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przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ustęp 1 Regulaminu 

Konkursu. 

3. Uczestnik Konkursu ma prawo sprawdzić liczbę przyznanych mu punktów oraz inne związane z 

Konkursem istotne informacje poprzez zalogowanie się do swojego konta, prowadzonego na 

stronie internetowej pod adresem https://szkolenia.cropscience.bayer.com.pl  

4. Uczestnik Konkursu otrzyma drogą elektroniczną dostęp do 5 testów sprawdzających jego 

wiedzę. Testy zostaną udostępnione w jednym czasie na stronie internetowej w dniu 7 marca 

2022 r. (godz. 9:00). Każdy test będzie dostępny w czasie określonym przez Organizatora, ale nie 

dłużej niż do 31.03.2022 r. (godz. 24.00)  

5. Każdy z testów może być rozwiązany wyłącznie raz.  

6. Każdy z pojawiających się testów będzie się składać z pytań jednokrotnego wyboru (10 pytań). Za 

każdą prawidłowo udzieloną odpowiedź na pytanie można otrzymać 1 punkt. Z zastrzeżeniem 

ustępu 2 i 3 § 5, wyłącznie bezbłędne uzupełnienie testu (10 prawidłowo udzielonych odpowiedzi) 

uprawnia do otrzymania Nagrody.  

7. Maksymalny czas na udzielenie odpowiedzi na jedno pytanie w ramach testu wynosi 20 sekund.  

8. Wszelkie zastrzeżenia związane z Konkursem mogą być przesyłane do Komisji Konkursowej drogą 

elektroniczną na adres: beata.ptaszynska@bayer.com bądź na adres Bayer wskazany w 

komparycji. w terminie 14 dni od stwierdzenia zastrzeżenia, pod rygorem utraty prawa do 

powoływania się na to zastrzeżenie w terminie późniejszym. 

9. Zastrzeżenia do Konkursu rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od 

dnia ich otrzymania. Osoba zgłaszająca zastrzeżenie do Konkursu zostanie powiadomiona o decyzji 

Komisji Konkursowej na adres wskazany w deklaracji przystąpienia, w terminie 7 dni od daty 

podjęcia przez komisję decyzji. 

 

§ 5. Nagrody  

1. Nagrodą w Konkursie za prawidłowe (bezbłędne) rozwiązanie jednego testu jest karta 

podarunkowa typu pre paid na okaziciela umożliwiająca dokonanie zakupów towarów w sklepach 

Media Markt o wartości 50 zł. W przypadku pozytywnego przejścia uzyskania odpowiedniej ilości 

punktów ze wszystkich testów, Uczestnik ma prawo do uzyskania Nagród za każdy z nich, co 

oznacza, iż wartość nagrody (karty bądź kart pre-paid) może wynieść minimalnie 50, a 

maksymalnie 250 zł.  

2. Uczestnik, który uzyska co najmniej 8 punktów w danym teście (odpowie prawidłowo na co 

najmniej 8 pytań w teście)  może uzyskać Nagrodę pocieszenia w postaci karty podarunkowej typu 

pre paid na okaziciela umożlwiającej dokonanie zakupów towarów w sklepach Media Markt o 

wartości 25 zł.  Pozostałe postanowienia Regulaminu w odniesieniu do Nagród stosuje się 

odpowiednio w odniesieniu do Nagród pocieszenia.  

3. Laureatami Konkursu mogą zostać tylko Ci Uczestnicy, którzy zdobyli najlepsze wyniki, zgodnie z 

pkt 1 i 2 powyżej. Uzyskanie poniżej 8 punktów w danym teście nie upoważnia do uzyskania 

Nagrody pocieszenia. Liczba wszystkich Nagród w Konkursie (włączając w to Nagrody 

pocieszenia)  jest ograniczona do maksymalnie 500 nagród w odniesieniu do jednego 

testu (łącznie maksymalnie 2500 nagród). Mając na uwadze, iż liczba Nagród (w tym 

Nagród pocieszenia) jest ograniczona, z zastrzeżeniem zdania ostatniego, decydująca o 

przyznaniu Nagrody jest data rozwiązania przez Uczestnika danego testu. Organizator 

nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek roszczenia Uczestników, którzy pomimo 

spełniania warunków określonych w niniejszym Regulaminie nie otrzymają Nagrody z 

powodu ograniczonej liczby Nagród. W celu wyjaśnienia wątpliwości, w pierwszej 

kolejności będą brane pod uwagę testy rozwiązane bezbłędnie, dopiero w przypadku 

gdy okaże się, że liczba Uczestników uprawnionych do Nagrody jest mniejsza niż 

wskazana powyżej, Organizator weźmie pod uwagę Uczestników, którzy uzyskali 

odpowiednio 9, a następnie 8 punktów.  

4. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do wydania Nagrody. W szczególności Organizator 

nie ponosi odpowiedzialności za: a) nieodebranie przez Uczestnika prawidłowo wysłanej przez 

Organizatora Nagrody, b) brak możliwości realizacji Nagrody z powodu upływu jej ważności. 

5. Sposób korzystania z Nagrody oraz termin jej ważności określa wystawca karty. Informacje na 

temat karty aktualne na dzień ogłoszenia Konkursu są dostępne na stronie:  

https://mediamarkt.pl/karta-podarunkowa 

6. Do Nagrody głównej przewidziana jest nagroda dodatkowa w wysokości 11,11 % Nagrody na 

pokrycie należnego podatku od wygranych w konkursach, która zostanie w całości przekazana 

https://szkolenia.cropscience.bayer.com.pl/
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właściwemu urzędowi skarbowemu z tytułu zapłaty tego podatku. Dodatkowa nagroda pieniężna, 

przeznaczona na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej 

w konkursie, nie zostanie wydana, lecz zostanie wpłacona przez Organizatora tytułem podatku do 

właściwego Urzędu Skarbowego, na co Uczestnik wyraża zgodę.  

7. Nagrody zostaną wysłane  laureatom, którzy uzyskali do nich prawo, nie później niż do 30 czerwca 

2022 roku, na koszt Organizatora, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na adres 

wskazany w formularzu, o którym mowa w ustępie 1 § 4. W przypadku braku odbioru przesyłki 

(przesyłka dwukrotnie awizowana, nie odebrana), Nagroda będzie do odbioru w siedzibie 

Organizatora, ale nie dłużej niż do 31 października 2022 roku. Brak odbioru Nagrody w powyższym 

terminie będzie równoznaczny ze zrzeczeniem się prawa do niej.  

8. Brak uzupełnienia danych niezbędnych do wysłania Nagrody Uczestnikowi, który uzyskał do niej 

prawo w terminie do 31 marca 2022 roku będzie równoznaczny ze zrzeczeniem się prawa do 

Nagrody.  

9. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent (w tym pieniężny czy rzeczowy). 

Uprawnienie Uczestnika do żądania wydania Nagrody jest niezbywalne. 

10. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do 

otrzymania innej nagrody. 

 

§ 6. Postanowienia końcowe  

 

1. Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych uzyskane od  osób biorących udział w Konkursie 

będą gromadzone i wykorzystywane przez Organizatora w sposób zgodny z właściwymi przepisami 

prawa. Informacje dotyczące prywatności danych stanowią Załącznik do niniejszego Regulaminu, 

który jest jego nieodłączną częścią.   

2. Z ważnych powodów Organizator zastrzega sobie prawo w każdym czasie do 

zakończenia Konkursu przed terminem określonym w ustępie 3 § 1 (przez zakończenie 

rozumie się uniemożliwienie dostępu do konta). O takim zakończeniu poinformuje 

Uczestników z wyprzedzeniem. Organizator zastrzega sobie również prawo do 

przedłużenia okresu obowiązywania Konkursu. Informacja na temat odpowiednio 

wcześniejszego zakończenia bądź przedłużenia akcji zostanie udostępniona za 

pośrednictwem strony https://szkolenia.cropscience.bayer.com.pl. Zakończenie Konkursu 

nie będzie naruszać praw nabytych Uczestnika. 

3. Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu na każdym etapie w sytuacji 

naruszenia zasad niniejszego Regulaminu, a w szczególności w przypadku złożenia przez 

Uczestnika oświadczeń niezgodnych z prawdą bądź stanem faktycznym, podszywanie się pod inną 

osobę, etc. 

4. Niniejszym Regulamin Konkursu dostępny na stroniehttps://szkolenia.cropscience.bayer.com.pl. 

Oryginał Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu.  

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie 

zmiany w Regulaminie będą ogłaszane z 7 dniowym wyprzedzeniem na stronie 

https://szkolenia.cropscience.bayer.com.pl. Zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw 

nabytych Uczestnika.  

6. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie 

informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu Konkursu. 

7. Interpretacji treści regulaminu dokonuje Organizator. Jakiekolwiek pytania związane z Konkursem 

powinny być przekazywane na adres: beata.ptaszynska@bayer.com 

8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu zastosowanie mają przepisy prawa 

polskiego. 

9. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, 

nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność 

pozostałych postanowień Regulaminu. Organizator dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne 

postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia od niego niezależne. 

11. Niniejszy Konkurs nie jest "grą losową”, "loterią fantową”, "zakładem wzajemnym” ani "loterią 

promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 

2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, poz. 1540, ze zm. Niniejszy 

Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne, regulowane przepisami kodeksu cywilnego.  

12. Regulamin wchodzi w życie w dniu 7 marca 2022 roku. 
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