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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

PRZYGOTUJ GRUNT POD DOBRY PLON 

Data/Podpis:

Miejscowość

www.bactim.pl

PRZYGOTUJ GRUNT POD DOBRY PLON
Czas trwania promocji: od 20 czerwca do 31 października 2018 r.

PROMOCJA

Uczestnicy Promocji, poprzez fakt przystąpienia do sprzedaży premiowej, wyrażają zgodę na wykorzystanie wyłącznie przez Organi-
zatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszej promocji, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r.), w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r.) oraz 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 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Administratorem tych da-
nych jest Organizator promocji - INTERMAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olkuszu, ul. Aleja 1000-lecia 15G, 
32-300 Olkusz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia 
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000100441, posiadająca nadane numery 
NIP: 6370112065, REGON: 001341192.



PRZYGOTUJ GRUNT POD DOBRY PLON

BACTIM SŁOMA to innowacyjny biopreparat, będący wynikiem wieloletnich badań prowa-

dzonych wspólnie z zespołem wybitnych mikrobiologów z Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu. 

W ramach prac nad produktem sprawdzono aktywność kilkuset szczepów bakterii zdolnych 

do rozkładu resztek pożniwnych. Prawie dwa lata poszukiwań i prac nad selekcją mikroorga-

nizmów najefektywniej rozkładających celulozę, doprowadziły do stworzenia unikatowego 

konsorcjum bakterii zawartego w biopreparacie BACTIM SŁOMA. 

Wybrane szczepy bakterii zostały gruntownie przebadane w laboratoriach oraz instytutach badaw-

czych, takich jak: Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, czy 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. 

Wyniki jednoznacznie pokazują, że warto stosować biopreparat BACTIM SŁOMA nie tylko 

w celu przyspieszenia dekompozycji resztek pożniwnych, ale przede wszystkim, aby poprawiać 

właściwości gleb i w konsekwencji zwiększać plonowanie roślin. 

PROMOCJA – PRZYGOTUJ GRUNT POD DOBRY PLON I ODBIERAJ GWARANTOWANE NAGRODY 

Czas trwania od 20 czerwca do 31 października 2018 r.

INTERMAG sp. z o.o.
32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 15 G

Tel. + 48 32 64 55 900, Fax + 48 32 64 27 044
www.intermag.pl

Szczegółowe informacje na temat promocji PRZYGOTUJ GRUNT POD DOBRY PLON I ODBIERAJ GWARANTOWANE NAGRODY zawarte są w REGULAMINIE 

dostępnym w Biurze Organizatora - INTERMAG oraz na stronie internetowej www.intermag.pl oraz www.bactim.pl. 

Promocja nie łączy się z innymi. Nie będą uwzględniane faktury i paragony zgłoszone do innych aktualnie trwających promocji INTERMAG. 

Zgłoszenia przystąpienia do Promocji można dokonać na kilka sposobów:
wysyłając wypełniony formularz pocztą na adres INTERMAG

wysyłając zgłoszenie na adres poczty internetowej promocja.bactim@intermag.pl

poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.intermag.pl oraz  www.bactim.pl

Wszystkie zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do 10 listopada 2018 roku.

PR

ZYGOTUJ GRUNT

POD DOBRY PLON

NAGRODY W PROMOCJI (należy zaznaczyć wybraną nagrodę)

Czapka z serii BACTIM  Lupa kieszonkowa, led, pow. 55x Koszulka polo z serii BACTIM Lupa na telefon/tablet, pow. 90x
Za zakup 15 litrów Za zakup 15 litrów Za zakup 30 litrów Za zakup 30 litrów

Polar z serii BACTIM Mikroskop USB, led, pow. 1000x Kamizelka z serii BACTIM  Mikroskop analog.,cyf., pow. 780x
Za zakup 60 litrów Za zakup 60 litrów Za zakup 120 litrów Za zakup 120 litrów

Kurtka z serii BACTIM pH metr glebowy Słuchawki z bluetooth Kamera sportowa 4K, Wi-Fi
Za zakup 240 litrów Za zakup 240 litrów Za zakup 400 litrów Za zakup 400 litrów

Podane w materiałach informacyjno-reklamowych wzory nagród stanowią  przykład. Ostatecznie dostarczone nagrody mogą różnić się wyglądem, kolorem itp., jednak nie wartością.

* przy wyborze nagrody (odzież) prosimy o podanie rozmiaru
Możliwy jest dowolny wybór zestawu nagród w ramach łącznej ilości litrów zakupionego produktu.  
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