
Regulamin Akcji promocyjnej
„Operation Pollinator – Akcja na Rzecz Owadów Zapylających”

Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji zorganizowanej przez Syngenta
Polska sp. z o.o. dla podmiotów prowadzących produkcję rolną (odbiorców końcowych produktów
Syngenta, z wyłączeniem konsumentów) odwiedzających stronę internetową www.syngenta.pl

§ 1

1. Akcja promocyjna „Operation Pollinator – Akcja na Rzecz Owadów Zapylających”, zwana dalej
„Akcją promocyjną”, odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Syngenta Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
zarejestrowana pod numerem KRS: 0000017224 w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy, XX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer NIP: 522-25-48-445. Adres spółki:
ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa. Kapitał zakładowy spółki wynosi 22.264.000 zł

3. Adres korespondencyjny organizatora: Syngenta Polska sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748
Warszawa.

4. Akcja promocyjna rozpoczyna się 16 marca 2021 r. i trwa do wyczerpania puli nagród, jednak nie
dłużej niż do 31 marca 2021 r.

5. Udział w Akcji promocyjnej możliwy jest wyłącznie na podstawie wypełnienia formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.syngenta.pl

§ 2

1. Nagrodą w Akcji promocyjnej jest pakiet mieszanki nasion, które tworzą przyjazne i pełne
pożywienia środowisko dla owadów zapylających, o wartości 95 PLN netto.

2. Pakiet zawiera 5 kg nasion do obsiania powierzchni 0,33 ha.
3. Skład mieszanki: gryka zwyczajna, facelia błękitna, koniczyna perska, ogórecznik lekarski,

żmijowiec zwyczajny, kolendra siewna.
4. Liczba pakietów przeznaczona na akcję promocyjną wynosi 300 sztuk.
5. Jeden zamawiający może otrzymać jeden pakiet.
6. O przyznaniu nagrody decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Wydanie nagród nastąpi w terminie od 1 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem operatora pocztowego

(kuriera) przesyłką kurierską. Wysyłka nagród odbędzie się nie wcześniej niż 1 kwietnia 2021 r.
Wysyłkę nagród prowadzić będzie podmiot trzeci.

§ 3

1. Akcja promocyjna skierowana jest do osób reprezentujących podmioty prowadzące produkcję
rolną, które na stronie internetowej www.syngenta.pl wypełnią prawidłowo formularz zgłoszeniowy
obejmujący następujące dane:

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

● Imię
● Nazwisko
● Nazwa podmiotu
● Adres e-mail
● Telefon kontaktowy
● Miejscowość
● Ulica, numer domu, mieszkania
● Kod pocztowy
● Poczta
● Czy na terenie gospodarstwa znajdują się pasieki
● Powierzchnia gospodarstwa
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DANE DO WYSYŁKI NASION:

● Imię
● Nazwisko
● Telefon kontaktowy
● Miejscowość
● Ulica, numer domu, mieszkania
● Kod pocztowy
● Poczta

UPRAWY POLOWE

● pszenica ozima
● pszenica jara
● pszenżyto ozime
● pszenżyto jare
● jęczmień ozimy
● jęczmień jary
● owies
● żyto
● mieszanki zbożowe
● rzepak
● kukurydza (kiszonka)
● kukurydza (ziarno)
● kukurydza cukrowa
● burak cukrowy
● ziemniak
● inne

Warzywa
● kapusta
● kalafior
● brokuł
● kapusta pekińska
● kapusta brukselka
● fasola
● groch
● cebula
● por
● marchew/pietruszka
● burak ćwikłowy
● cukinia
● szpinak
● sałata
● sałata lodowa
● rzodkiewka
● papryka
● papryka (tunel)
● pomidor gruntowy
● pomidor (szklarnia) 
● pomidor (tunel)
● ogórek (szklarnia)
● ogórek (tunel)
● inne

Owoce



● jabłoń
● grusza
● pestkowe
● truskawka
● malina
● porzeczkowe
● jagodowe
● inne

 

2. Po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszenia pojawi się komunikat o przyjęciu zgłoszenia.
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie także wysłane mailem na adres podany w formularzu
zgłoszeniowym.

3. Po wyczerpaniu puli nagród pojawi się komunikat „Zapasy nasion zostały wyczerpane.
Dziękujemy za udział w akcji Operation Pollinator. Zapraszamy w przyszłym roku.”

§ 4

1. Nadzór nad Akcją promocyjną prowadzi Komisja Akcji promocyjnej.
2. Skład Komisji Akcji promocyjnej ustala Organizator.
3. Regulamin Akcji promocyjnej dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie

www.syngenta.pl.

§ 6

Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji promocyjnej mogą być zgłaszane do Organizatora
w postaci wiadomości e-mail wysłanej na adres Organizatora: owady.pozyteczne@syngenta.com
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dane podane w Zgłoszeniu oraz dokładny opis
powodów reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni od daty
otrzymania reklamacji, a odpowiedź zostanie przesłana na adres Uczestnika, z którego wysłano
reklamację.
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