BETACARE
Warunki uczestnictwa w akcji „Siew BetaCare 2020“ firmy Betaseed GmbH i
otrzymania od firmy Betaseed GmbH specjalnego rabatu w wysokości 100,00 zł w
przypadku wystąpienia suszy.
Poniższe warunki regulują udział w akcji „Siew BetaCare 2020“ (dalej zwanej „Akcją“) i
określają przesłanki otrzymania rabatu w kwocie 100 zł w przypadku wystąpienia suszy
(dalej zwanego: Specjalnym Rabatem Suszowym) od firmy Betaseed GmbH (dalej
zwanej: „Betaseed“).
1. Udział w „Siew BetaCare 2020“
1.1 W Akcji mogą wziąć udział i otrzymać - po spełnieniu określonych warunków - Specjalny Rabat
Suszowy wyłącznie rolnicy, którzy zakupią do zasiewu w roku 2020 co najmniej jedną jednostkę
materiału siewnego buraka cukrowego Betaseed (materiał siewny BTS).
1.2 Aby wziąć udział w Akcji uczestnik musi nadesłać co najmniej jedną etykietę BetaCare z
jednostki materiału siewnego BTS. Wszystkie etykiety BetaCare, które uczestnik zgłasza do
udziału w Akcji, muszą pochodzić z jednostek materiału siewnego buraka cukrowego Betaseed
zakupionych do wysiewu w sezonie 2020. Każda etykieta znajdująca się na jednostce materiału
siewnego buraka cukrowego Betaseed posiada swój indywidualny kod i może być wykorzystana
w Akcji tylko raz. Jeżeli uczestnik zebrał etykiety z dwóch lub więcej jednostek materiału
siewnego buraka cukrowego Betaseed, może on zgłosić do Akcji wszystkie zebrane etykiety.
Uczestnik ma prawo do Specjalnego Rabatu Suszowego w wysokości 100 zł za każdą
zgłoszoną w Akcji etykietę, o ile wystąpią warunki do jego przyznania.
1.3 Uprawnionymi do udziału w Akcji są wyłącznie osoby prawne i osoby fizyczne posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych, które posiadają aktualny adres e-mailowy, aktualny
numer telefonu i adres pocztowy w Polsce i posiadają w Polsce gospodarstwo rolne z uprawą
buraka cukrowego lub w ramach swojej działalności zawodowej, na przykład jako kierownik
gospodarstwa rolnego, reprezentują posiadacza takiego gospodarstwa. W celu wykazania
powyższego uczestnik musi podać w zgłoszeniu powierzchnię uprawy buraka cukrowego
swojego gospodarstwa. Pracownicy Betaseed i osoby im najbliższe, pracownicy firm
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powiązanych z Betaseed i osoby im najbliższe oraz młodzież w wieku poniżej 18 lat są
wykluczeni z uczestnictwa w Akcji.
2. Zgłoszenie etykiet BetaCare do udziału w Akcji
W celu zgłoszenia etykiet do udziału w Akcji uczestnik musi wysłać etykietę z kodem, która
znajduje się na każdej jednostce materiału siewnego buraka cukrowego Betaseed, przy pomocy
formularza

znajdującego

się

na

stronie

internetowej

Betaseed

(do

pobrania:

www.betaseed.pl/betacare) pocztą na adres WIESŁAW FILIPIAK, ul. Borsucza 47A, 05-807
Podkowa Leśna lub w formie zdjęć kodów na adres e-mailowy: wfilipiak@betaseed.com.
Uczestnik będzie miał możliwość wzięcia udziału w Akcji za każdą jednostkę materiału siewnego
buraka cukrowego Betaseed, której etykietę przesłał wraz z odpowiednim formularzem. Etykiety
uzyskane z jednostek materiału siewnego buraka cukrowego Betaseed można następnie
wymienić w okresie od 01.02.2020 do 15.06.2020 (24:00 CET) za pośrednictwem formularza na
udział w akcji.
3. Termin zgłoszenia etykiet BetaCare
Zgłoszenie etykiet do udziału w Akcji przez uczestnika jest ograniczone w czasie i może
nastąpić

tylko

w

okresie

od

01.02.2020

do

15.06.2020

(24:00

Uhr

CET).

4. Opis Specjalnego Rabatu Suszowego
Uczestnicy, którzy terminowo zgłosili do udziału w Akcji etykiety BetaCare zgodnie z
powyższymi warunkami, otrzymają od Betaseed za każdą zgłoszoną przez nich etykietę
Specjalny Rabat Suszowy w wysokości 100,00 zł, jeśli zostaną spełnione warunki określone w
punkcie

5

poniżej

(„Warunki

otrzymania

Specjalnego

Rabatu

Suszowego”).

5. Warunki otrzymania Specjalnego Rabatu Suszowego
5.1 Aby otrzymać Specjalny Rabat Suszowy w wysokości 100,00 PLN za etykietę, muszą
zostać spełnione następujące dwa warunki:
5.1.1

Przy zgłoszeniu etykiet uczestnik wybiera stację meteorologiczną spośród stacji
meteorologicznych podanych poniżej i wskazanych w formularzu, o którym mowa w
punkcie 2, położoną najbliżej jego gospodarstwa, w którym wysiewa on przedmiotowy,
zakupiony materiał siewny buraka cukrowego Betaseed. Należy tym samym wybrać i
wskazać jedną z następujących stacji meteorologicznych Instytutu Meteorologii i
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Gospodarki Wodnej:

5.1.2

Stacja meteo

średni opad mm w latach 2000-2019
(tylko lipiec i sierpień)

próg suszy do BetaCare
mm

Elbląg
Koło
Kraków
Legnica
Leszno
Lublin
Mława
Opole
Płock
Poznań
Racibórz
Rzeszów
Sandomierz
Toruń
Wrocław
Zamość

176,8
142,9
179,1
163,6
148,7
145,4
139,7
141,6
139,9
143,7
153,9
161,1
157,0
167,7
156,5
144,5

147,8
95,4
120,9
101,7
112,4
105,3
105,7
100,7
95,2
106,3
111,1
109,8
98,7
110,1
98,9
87,1

Ilość opadów zmierzonych w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. (zwanym
dalej „Okresem Obserwacyjnym”) w stacji meteorologicznej wybranej przez uczestnika
zgodnie z pkt 5.1.1 jest mniejsza niż próg suszy określony w tabeli w pkt 5.1.1 dla stacji
meteorologicznej wybranej przez uczestnika.

5.2 Jeśli oba z powyższych warunków nie zostaną spełnione równocześnie, uczestnik nie otrzymuje
Specjalnego Rabatu Suszowego za zgłoszone przez siebie do udziału w Akcji etykiety, a
etykiety te wygasają bez żadnej gratyfikacji.
6. Dostępność danych meteorologicznych
6.1 W celu ustalenia ilości opadów zmierzonych w Okresie Obserwacyjnym przez jedną ze stacji
meteorologicznych wskazanych w punkcie 5.1.1., a tym samym ustalenia, czy wartość progowa
określona w punkcie 5.1.1 dla danej stacji meteorologicznej została przekroczona, miarodajne
są co do zasady wyłącznie dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na tej stacji
meteorologicznej. Wartość zmierzonych opadów zostanie pozyskana przez Betaseed z
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
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6.2 Jeżeli z jakiegokolwiek powodu ilość opadów zmierzonych przez Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej w Okresie Obserwacyjnym na jednej, kilku lub wszystkich stacjach
meteorologicznych wymienionych w pkt 5.1.1 nie jest dostępna dla Betaseed lub obiektywnie
nie jest dostępna, Betaseed zastrzega sobie prawo do przyjęcia pomiarów z innej stacji
meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, która znajduje się w maksymalnej
odległości 20 km od stacji meteorologicznej, dla której nie są dostępne zmierzone wartości
opadów (zwana dalej „Stacją Zastępczą”). Wartość zmierzonych opadów na danej Stacji
Zastępczej jest następnie miarodajna do ustalenia, czy wymieniony próg został przekroczony, a
co za tym idzie czy uczestnik otrzymuje Specjalny Rabat Suszowy.
6.3 Jeżeli z jakiegokolwiek powodu ilość opadów zmierzonych przez Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej w Okresie Obserwacyjnym nie będzie dostępna dla Betaseed lub
obiektywnie nie będzie dostępna także na Stacji Zastępczej, Betaseed zastrzega sobie prawo
do przyjęcia ilości opadów zarejestrowanej w innej stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej, która znajduje się najbliżej stacji meteorologicznej, wskazanej w punkcie
5.1.1., dla której nie są dostępne zmierzone ilości opadów. Wartość zmierzonych opadów na tej
stacji meteorologicznej jest następnie miarodajna do ustalenia, czy wymieniony próg został
przekroczony, a co za tym idzie czy uczestnik otrzymuje Specjalny Rabat Suszowy.
6.4 Jeżeli z jakiegokolwiek powodu ilość zmierzonych opadów w Okresie Obserwacyjnym nie
będzie dostępna dla Betaseed lub obiektywnie nie będzie dostępna ani zgodnie z punktem 6.2
ani z punktem 6.3, Betaseed zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji. W takim przypadku
każdemu uczestnikowi zostaną odesłane zgłoszone przez niego etykiety.
7. Powiadomienie i wypłacenie Specjalnego Rabatu Suszowego
7.1 Wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani e-mailowo przez Betaseed najpóźniej do
30.09.2020 r. o ilości opadów zmierzonych przez wybraną przez nich stację meteorologiczną w
Okresie Obserwacyjnym i zostaną odpowiednio powiadomieni, czy warunki wypłaty przez
Betaseed Specjalnego Rabatu Suszowego na rzecz danego uczestnika zostały spełnione.
7.2 Uczestnicy, co do których zostały spełnione warunki wypłaty Specjalnego Rabatu Suszowego
(zwani dalej „Beneficjentami”), zostaną dodatkowo poinformowani pocztą przez Betaseed o
przysługującym im Specjalnym Rabacie Suszowym i poproszeni o podanie Betaseed swoich
danych bankowych, aby można było dokonać na ich rzecz przelewu kwoty Specjalnego Rabatu
Suszowego. W ciągu miesiąca od powiadomienia Beneficjenta pocztą i przekazania danych
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bankowych dla Betaseed, Betaseed przekaże Beneficjentowi Specjalny Rabat Suszowy.
7.3 Poprzez dokonanie przelewu Specjalnego Rabatu Suszowego na rzecz Beneficjenta na
wskazany przez niego rachunek bankowy, Betaseed zostaje zwolniony ze swojego obowiązku
świadczenia.
8. Postanowienia końcowe
Betaseed zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych Warunków w każdym
czasie.
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