
REGULAMIN AKCJI EDUKACYJNEJ

„#ZDROWOROSNA”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki i zasady udziału w Akcji Edukacyjnej „#ZDROWOROSNA”.

2. Organizatorem Akcji Edukacyjnej „#ZDROWOROSNA” jest spółka pod firmą

W. LEGUTKO Przedsiębiorstwo Hodowlano – Nasienne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w miejscowości Nad Stawem 1F, 63-930 Jutrosin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000504100, NIP: 6991955297 o kapitale zakładowym 29 700 000,00 PLN.

3. Udział w Akcji Edukacyjnej jest bezpłatny i dobrowolny dla wszystkich, którzy są uprawnieni do

udziału zgodnie z założeniami niniejszego Regulaminu.

4. W ramach Akcji Edukacyjnej, Organizator na podstawie odrębnego Regulaminu przeprowadzi

Konkurs #ZDROWOROSNA, do udziału w którym będą uprawnione za zgodą opiekunów prawnych

(rodziców) dzieci uczęszczające do placówek przedszkolnych lub klas 1-3 szkół podstawowych.

Szczegóły konkursu i jego warunki znajdują się w Regulaminie Konkursu #ZDROWOROSNA. Treść

regulaminu Konkursu znajduje się na stronie internetowej Organizatora

www.legutko.com.pl/zdroworosna/

§2. DEFINICJE

1. Akcja Edukacyjna – oznacza Akcję „#ZDROWOROSNA”, której warunki i zasady określone zostały

w niniejszym Regulaminie.

2. Organizator – oznacza Spółkę wskazaną w §1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

3. Regulamin – oznacza regulamin Akcji „#ZDROWOROSNA”.

4. Centrum Ogrodnicze – oznacza współpracujące z Organizatorem w ramach Akcji „#ZDROWOROSNA”

centrum ogrodnicze. Wykaz Centrów Ogrodniczych biorących udział w Akcji znajduje się na stronie

www.legutko.com.pl/zdroworosna/

5. Darmowy Pakiet Startowy – darmowy pakiet wspierający proces edukacyjny, w skład którego

wchodzą: 2 opakowania nasion kopru, 30 sztuk pojemników plastikowych do uprawy, ziemia do

uprawy oraz materiał inspiracyjny dla nauczyciela  i 30 ulotek dla dzieci.

6. Uczestnik Akcji edukacyjnej - podmiot zbiorowy (grupa przedszkolna, klasa 1-3 szkoły podstawowej

wraz z opiekunem/nauczycielem) reprezentowany przez Dyrektora danej placówki edukacyjnej bądź

osoby przez niego upoważnione, którego uczestnicy (grupa przedszkolna, klasa 1-3 szkoły

podstawowej wraz z opiekunem/nauczycielem) wyrażają zainteresowanie i chęć uczestnictwa w Akcji

edukacyjnej #ZDROWOROSNA.

7. Deklaracja Uczestnictwa w Akcji „#ZDROWOROSNA” – oznacza deklarację przystąpienia do Akcji

według wzoru ustalonego przez Organizatora, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego

Regulaminu, składana przez dyrektora (lub osobę działającą na mocy stosownego pełnomocnictwa)
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placówki przedszkolnej lub szkoły podstawowej, w której wskazuje się liczbę i oznaczenie

poszczególnych grup i klas przystępujących do Akcji (np. grupa przedszkolna „Żabki”, klasa IIa) wraz

ze wskazaniem nauczyciela/opiekuna, który będzie brał z grupą udział w zajęciach w ramach Akcji.

W oparciu o dane zawarte w Deklaracji uczestnictwa, Organizator przekaże informację z adresem

najbliższego Centrum Ogrodniczego, z którego przedstawiciel placówki będzie mógł pobrać

odpowiednią liczbę Darmowych Pakietów Startowych - jeden pakiet na jedną grupę biorącą udział w

Akcji.

8. Godzina robocza - godzina pracy przedsiębiorstwa Organizatora w wymiarze od poniedziałku do

piątku w godzinach od 7 do 15.

§3. CZAS TRWANIA AKCJI

1. Akcja trwa w okresie od dnia 05 marca 2022 r. do dnia 17 czerwca 2022 r.

2. Przewidywana dostępna liczba Darmowych Pakietów Startowych wynosi maksymalnie 10.000 sztuk,

przy czym będą one dostępne do odbioru w Centrach Ogrodniczych od dnia 8 marca 2022.

3. Wyczerpanie liczby Darmowych Pakietów Startowych określonej w ust. 2 powoduje zakończenie

możliwości zgłaszania do Akcji nowych placówek edukacyjnych.

4. Informacja o wyczerpaniu zapasów zostanie umieszczona na stronie internetowej

www.legutko.com.pl/zdroworosna/

§4. CEL AKCJI

1. Akcja ma na celu popularyzację wśród dzieci w grupach przedszkolnych i klasach 1-3 szkół

podstawowych wiedzy oraz aktywizowanie działań w zakresie samodzielnej uprawy warzyw, ziół i

kwiatów. Dodatkowym celem jest budowanie u dzieci zdrowych nawyków żywieniowych.

2. Popularyzacja wiedzy prowadzona jest poprzez zabawę i w założeniu ma pokazywać jakie rośliny,

kiełki, zioła i warzywa warto uprawiać w domowych warunkach.

§5. UDZIAŁ W AKCJI

1. Dyrektor placówki (bądź pełnomocnik działający w oparciu o stosowne pełnomocnictwo) może za

pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie Organizatora

www.legutko.com.pl/zdroworosna/, złożyć Deklarację Uczestnictwa w Akcji „#ZDROWOROSNA”.

Integralną część powyższej deklaracji stanowi załączenie skanu wypełnionego Załącznika nr 1 do

niniejszego Regulaminu wraz z czytelnym podpisem osoby składającej. Wysyłający Deklarację

Uczestnictwa w Akcji prześle również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera oryginał

formularza zgłoszenia na adres Organizatora wskazany w §1 ust. 2.

2. Z danej placówki edukacyjnej może przystąpić dowolna liczba grup przedszkolnych lub klas 1-3.

3. Składający Deklarację przyjmuje do wiadomości i godzi się, iż w przypadku wygranej w Konkursie

(prowadzonym na podstawie odrębnego Regulaminu Konkursu #ZDROWOROSNA) przez dziecko z

danej grupy przedszkolnej bądź ucznia klasy 1- 3 uczęszczającego do placówki, nagrodą

Organizatora dla placówki jest wizyta w placówce, w umówionym terminie, laureatów poprzednich

edycji programu MasterChef Junior. W sytuacji wystąpienia obostrzeń związanych z występowaniem
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pandemii wirusa SARS-CoV-2 w szczególności z tzw. lockdownem w dacie przewidzianej na wizytę

laureata programu MasterChef Junior nagroda dla placówki przepada.

4. Organizator, po zweryfikowaniu spełnienia warunków formalnych zgłoszenia, jednakże nie szybciej

niż w ciągu 8 godzin roboczych, w wiadomości zwrotnej przesłanej na adres poczty elektronicznej

e-mail wskazany w formularzu wskaże nazwę i adres Centrum Ogrodniczego, z którego

przedstawiciel zakwalifikowanej placówki będzie mógł w ciągu 10 dni roboczych pobrać Darmowy

Pakiet Startowy. Odbiór powinien być poprzedzony potwierdzeniem telefonicznym dostępności

Pakietu w Centrum Ogrodniczym. W przypadku niespełnienia warunków formalnych zgłoszenie danej

placówki zostanie odrzucone, a informacja o tym fakcie zostanie przesłana na adres poczty

elektronicznej e-mail wskazany w zgłoszeniu.

5. W ramach Akcji może zostać przeprowadzona przez nauczyciela prezentacja połączona z zajęciami

praktycznymi dla danej grupy szkolnej lub przedszkolnej biorącej udział w Akcji w oparciu o

materiały przekazane przez Organizatora w Darmowym Pakiecie Startowym, inne materiały

zamieszczone na stronie www.legutko.com.pl/zdroworosna/ oraz filmy edukacyjne, instruktażowe

udostępnione przez Organizatora na platformie YouTube mająca na celu przybliżenie procesu

związanego z wysiewem i wzrostem roślin.

6. W sytuacji braku obostrzeń związanych z występowaniem pandemii wirusa SARS-CoV-2

prezentacja w ramach Akcji przeprowadzona zostanie przez nauczyciela w trybie stacjonarnym z

wykorzystaniem Darmowego Pakietu Startowego. Dodatkowo nauczyciel może przekazać dzieciom

ulotki informacyjne związane z Akcją oraz Konkursem #ZDROWOROSNA.

7. W sytuacji występowania obostrzeń związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2, a w szczególności

tzw. „nauki zdalnej” prezentacja w ramach Akcji będzie mogła być przeprowadzona przez nauczyciela

w ramach zajęć online z wykorzystaniem Darmowego Pakietu Startowego Edukacyjnego.

§6. NAGRODA DLA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ

Nagrodą dla placówki edukacyjnej, do której uczęszcza zwycięzca danej tury Konkursu jest wizyta laureata

poprzedniej edycji programu MasterChef Junior. W ramach tego spotkania może mieć miejsce uroczyste

przekazanie nagród zwycięzcy danej tury Konkursu. W sytuacji wystąpienia obostrzeń związanych z

występowaniem pandemii wirusa SARS-CoV-2 w szczególności z tzw. lockdownem w dacie przewidzianej na

wizytę laureata programu MasterChef Junior lub braku możliwości ustalenia pomiędzy Dyrektorem

(pełnomocnikiem) placówki edukacyjnej a Organizatorem obustronnie dogodnego terminu spotkania,

nagroda przepada.

§7. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane z Akcją należy zgłaszać elektronicznie na adres

marketing@legutko.com.pl lub telefonicznie na numer: (65) 548 28 12 – koszt połączenia

telefonicznego według taryfy operatora.

2. Reklamacje nie wymagające uzupełnienia rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

O sposobie ich rozpatrzenia Organizator poinformuje składającego reklamację za pośrednictwem

środka komunikacji jaki został wykorzystany do jej zgłoszenia.
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3. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji przez zgłaszającego o dane, bez których nie

można jej wyjaśnić, Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 14 dni od dnia

jej zgłoszenia, powiadomi o tym osobę składającą reklamację. W takim wypadku termin, o którym

mowa w pkt. 2 powyżej liczony jest od dnia złożenia uzupełnionej reklamacji.

4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w

związku z procedurą reklamacji.

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (KLAUZULA RODO)

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L

119 z 04.05.2016) Organizator informuje, iż przekazanie przez Uczestników Akcji danych osobowych

będzie dobrowolne ale niezbędne dla uczestnictwa w Akcji.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji będzie W. LEGUTKO Przedsiębiorstwo

Hodowlano – Nasienne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 63-930 Jutrosin, Nad

Stawem nr 1F, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504100, NIP:

6991955297 o kapitale zakładowym 29 700 000,00 PLN.

3. Dane osobowe Uczestników Akcji tj. imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty

elektronicznej e-mai, dane placówki edukacyjnej przetwarzane będą w celu realizacji Akcji oraz

realizacji ewentualnych praw reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane laureatów zostaną

umieszczone na stronie internetowej Organizatora konkursu oraz jego social mediach w zakresie

imienia, nazwiska oraz nazwy i adresu szkoły.

4. Odbiorcami danych osobowych Uczestników Akcji będą wyłącznie podmioty uprawnione do

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz przedsiębiorstwa przewozowe

działające w imieniu Organizatora, zaangażowane w realizację Akcji oraz ewentualnych praw

reklamacyjnych.

5. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą do końca okresu trwania Akcji

„#ZDROWOROSNA”.

6. Uczestnicy Akcji posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji na stronie internetowej

Akcji na www.legutko.com.pl/zdroworosna/

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji.

3. Zgłoszenie do Akcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4. W sprawach spornych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
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5. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, o czym uczestnicy

zostaną poinformowani drogą elektroniczną (e-mailem na adres poczty elektronicznej podany w

formularzu zgłoszeniowym).

6. Organizator może przerwać lub odwołać Akcję bez podania przyczyny.

7. W przypadku małego zainteresowania przedszkoli i szkół podstawowych oraz ich uczniów udziałem w

Akcji, Organizator może zdecydować o nie przeprowadzaniu Konkursu.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania uczestników Akcji oraz osób trzecich, związane

z uczestnictwem i organizacją Akcji oraz za skutki podania błędnych lub nieaktualnych danych

uczestników Akcji.

9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Akcji Edukacyjnej „#ZDROWOROSNA” zastosowanie

znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Załączniki do Regulaminu Akcji Edukacyjnej „#Zdroworosna”:

1. Deklaracja uczestnictwa w Akcji „#ZDROWOROSNA” - deklaracja placówki przedszkolnej

/szkoły podstawowej w Akcji ,„#ZDROWOROSNA”.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Akcji Edukacyjnej „#ZDROWOROSNA”

…..…………………………………………………………..
Miejscowość i data

Nazwa Placówki:...........................................
Adres:..........................................................
Adres poczty elektronicznej e-mail:................
Nr tel:..........................................................

DEKLARACJA UCZESTNICTWA
W AKCJI EDUKACYJNEJ „#ZDROWOROSNA”

Niniejszym oświadczam, że placówka przedszkolna/szkoła podstawowa, którą reprezentuję deklaruje
uczestnictwo w Akcji edukacyjnej #ZDROWOROSNA organizowanej przez spółkę pod firmą W. LEGUTKO
Przedsiębiorstwo Hodowlano – Nasienne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 63-930
Jutrosin, Nad Stawem nr 1F, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504100, NIP: 6991955297
o kapitale zakładowym 29 700 000,00 PLN.

Do Akcji zgłaszam uczestnictwo …………… grup przedszkolnych/szkolnych według poniższych danych:
(liczba)

1. ……………………….. pod przewodnictwem …………………………………………………………………………..

(oznaczenie grupy/klasy np. IIb)                                                                 (Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela)

2. …………………….…. pod przewodnictwem …………………………………………………………………………..
(oznaczenie grupy/klasy np. IIb)                                                                 (Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela)

3. ……………………….. pod przewodnictwem …………………………………………………………………………..
(oznaczenie grupy/klasy np. IIb)                                                                 (Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela)

4. ……………………….. pod przewodnictwem …………………………………………………………………………..
(oznaczenie grupy/klasy np. IIb)                                                                 (Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela)

………………………………………………… ..………………………………………………..
Czytelny  podpis Dyrektora Pieczęć szkoły

lub Pełnomocnika1

1W przypadku składania podpisu przez Pełnomocnika integralną częścią zgłoszenia jest przesłanie na
warunkach określonych w Regulaminie Akcji Edukacyjnej „#ZDROWOROSNA” oryginału bądź
uwierzytelnionego odpisu pełnomocnictwa.
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