REGULAMIN KONKURSU "BAYER INOVA EDU 2019”
KONKURS Z DZIEDZINY NAUKI I WIEDZY

BAYER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich
158, 02-326 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
0000035338, NIP: 526-00-19-068, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 151.339.000 złotych,
ogłasza konkurs wiedzy o nazwie "Bayer Inova Edu".
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem Konkursu jest wybór uczestników, którzy posiadają najlepszą wiedzę na temat
produktów Bayer CropScience.
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Konkurs trwa od dnia 18.02.2019 r. do dnia 31.03.2019 r.
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 z dziedziny nauki i wiedzy o nazwie "Bayer Inova Edu 2019".
2. Regulaminu Konkursu oznacza niniejszy Regulamin Konkursu "Bayer Inova Edu 2019".
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, do obowiązków których w ramach
wykonywanej przez nich pracy, należy sprzedaż w szczególności produktów Bayer CropScience
(środków ochrony rośli i nasion), tj.: przedstawiciele handlowi dystrybutora prowadzący obrót
takimi produktami, właściciele sklepów i hurtowni które prowadzą obrót takimi produktami,
sprzedawcy w sklepach detalicznych.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Komisji Konkursowej, pracownicy Organizatora
Konkursu oraz członkowie ich rodzin.
§ 4. Przebieg Konkursu
1. Osoba chcąca wziąć udział w Konkursie, spełniająca kryteria określone w § 3. ustęp 1, musi
uprzednio wypełnić formularz uczestnictwa w Konkursie, który znajduje się na stronie internetowej
pod adresem www.agro.bayer.com.pl. Login i hasło zostają przyznane Uczestnikowi automatycznie
po wypełnieniu formularza. Uczestnik wypełniając formularz musi złożyć oświadczenie, iż
poinformował swojego pracodawcę o fakcie uczestnictwa w Konkursie. Organizator nie bierze
odpowiedzialności za ewentualne zastrzeżenia pracodawcy co do faktu uczestnictwa Uczestnika w
Konkursie.
2. Wypełnienie formularza uczestnictwa w Konkursie oznacza akceptację przez taką osobę
Regulaminu Konkursu bez zastrzeżeń oraz udzielenie Organizatorowi Konkursu zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu, 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 www.agro.bayer.com.pl
4. Uczestnik Konkursu otrzyma drogą elektroniczną dostęp do 3 testów sprawdzających jego wiedzę.
Testy pojawiać się będą sukcesywnie w trakcie trwania Konkursu na stronie internetowej. Każdy
test będzie dostępny w czasie określonym przez Organizatora, ale nie dłużej niż do 31 marca 2019
roku.
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Każdy z pojawiających się testów będzie się składać z pytań jednokrotnego wyboru (15 pytań).
Poprawna odpowiedź na pytanie w ramach jednego testu daje uczestnikowi Konkursu jeden punkt,
natomiast brak odpowiedzi lub odpowiedź błędna jest równoznaczna z brakiem punktu.
7. Uczestnik uzyskuje prawo do Nagród określonych w paragrafie § 5. ustęp 1 poniżej w przypadku
uzyskania odpowiednio: minimum 8 punktów z testu pierwszego, minimum 10 punktów z testu
drugiego oraz odpowiednio minimum 12 punktów z testu trzeciego.
8. Uczestnik może podchodzić do rozwiązania każdego testu nie więcej niż trzykrotnie, w terminie, w
którym będzie on udostępniony przez Organizatora. W przypadku kolejnego podejścia, do testu,
każdorazowo losowany jest inny zestaw pytań.
9. Wszelkie zastrzeżenia związane z Konkursem mogą być przesyłane do Komisji Konkursowej drogą
elektroniczną na adres: beata.ptaszynska@bayer.com w terminie 14 dni od stwierdzenia
zastrzeżenia, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na to zastrzeżenie w terminie
późniejszym.
10. 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. Z zastrzeżeniem ustępu 3 § 6, prawo do Nagrody uzyskują wyłącznie najlepsi Uczestnicy,
którzy zdobędą określoną liczbę punktów zgodnie z § 4 ustęp 7.
2. Lista nagród w Konkursie: a) w przypadku uzyskania minimalnej liczby punktów określonej w
ustępie 7 § 4 powyżej w teście pierwszym, Uczestnik będzie uprawniony do uzyskania nagrody w
postaci karty typu pre paid umożlwiającej dokonanie zakupów towarów w sklepach Media Markt o
wartości 50 zł b) w przypadku uzyskania minimalnej liczby punktów określonej w ustępie 7 § 4
powyżej w teście drugim, Uczestnik będzie uprawniony do uzyskania nagrody w postaci karty typu
pre paid umożlwiającej dokonanie zakupów towarów w sklepach Media Markt o wartości 100 zł c)
w przypadku uzyskania minimalnej liczby punktów określonej w ustępie 7 § 4 powyżej w teście
trzecim, Uczestnik będzie uprawniony do uzyskania nagrody w postaci karty typu pre paid
umożlwiającej dokonanie zakupów towarów w sklepach Media Markt o wartości 150 zł. W
przypadku uzyskania odpowiedniej ilości punktów ze wszystkich testów, Uczestnik ma prawo do
uzyskania Nagród za każdy z nich.
3. Nagrody w Konkursie składają się z nagrody głównej, opisanej w ust. 1 powyżej oraz z
odpowiadającej jej dodatkowej pieniężnej nagrody w wysokości 11,11% wartości głównej nagrody.
4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę i upoważnia Organizatora Konkursu do potrącenia z
otrzymanych nagród zryczałtowanego podatku z tytułu wygranej w Konkursie. Wysokość podatku
odpowiada przyznanej dodatkowej nagrodzie pieniężnej.
5. Nagrody zostaną wysłane laureatom, którzy uzyskali do nich prawo, nie później niż do 31 maja
2019 roku, na koszt Organizatora, na adres wskazany w formularzu, o którym mowa w ustępie
1 § 4. Brak uzupełnienia danych niezbędnych do wysłania Nagrody Uczestnikowi, który uzyskał do
niej prawo w terminie do 31 marca 2019 roku będzie równoznaczny ze zrzeczeniem się prawa do
Nagrody.
6. Nagrody nie mogą być wymieniane na gotówkę.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Informacje dotyczące prywatności danych zostały określone w Załączniku nr 1 do niniejszego
Regulaminu, który stanowi jego integralną część.
2. Liczba Nagród w Konkursie jest ograniczona do maksymalnie 500 Nagród
przyznawanych w każdym etapie (łącznie maksymalnie 1500 Nagród), tj. na każdym
etapie dla pierwszych 500 osób, które rozwiążą test na wymaganym na danym etapie
poziomie.
3. 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 www.agro.bayer.com.pl.
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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.
5. Niniejszy Regulamin może zostać zaakceptowany wyłącznie bez zastrzeżeń.
6. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej przysługuje uczestnikowi Konkursu dopiero po
wyczerpaniu określonej w Regulaminie Konkursu procedury reklamacyjnej.
7. Niniejszym Regulamin Konkursu dostępny na stronie www.agro.bayer.com.pl. Oryginał
Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu.
8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie
zmiany w Regulaminie będą ogłaszane z 7 dniowym wyprzedzeniem na stronie
www.agro.bayer.com.pl.
9. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu Konkursu.
10. Wyłącznej interpretacji treści regulaminu dokonuje Organizator. Jakiekolwiek pytania związane z
Konkursem powinny być przekazywane na adres: beata.ptaszynska@bayer.com
11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu zastosowanie mają przepisy prawa
polskiego.
12. Regulamin wchodzi w życie w dniu 18 lutego 2019 roku.
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