WYPEŁNIJ ANKIETĘ I ZAWALCZ O VOUCHER
O WARTOŚCI 1 500 ZŁ NA KOLEJNE WAKACJE!
Podziel się z nami opinią o swoich wakacjach!

Regulamin Konkursu

Dlaczego wakacje z Grecosem? - ankieta!
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Organizatorem konkursu pod nazwą „Dlaczego wakacje z Grecosem? - ankieta” („Konkurs”) jest Grecos
Holiday sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 76A, 60-311 Poznań, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000249102, kapitał zakładowy
440.000,00 zł, NIP: 778 – 14 – 32 - 010 zwana dalej „Organizatorem”.
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, który stanowi podstawę
Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa („Regulamin”).
Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora i na stronie ankieta.grecos.pl
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości.
Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż
spełnia wszystkie warunki, od których uzależniony jest udział w Konkursie.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie,
poprzez zamieszczenie na stronie zmienionego, jednolitego tekstu Regulaminu.
W przypadku zaistnienia siły wyższej, lub innych okoliczności nieleżących po stronie Organizatora
i niezależnych od niego, Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub
odwołania Konkursu, w tym bez wyłonienia zwycięzcy.

II. UCZESTNICTWO w KONKURSIE
1.
2.

Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, w Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnik”).
W Konkursie nie mogą brać udziału:
a)
pracownicy Organizatora,
b)
osoby zatrudnione przez Organizatora na podstawie umowy cywilnoprawnej,
c)
agenci Organizatora,
d)
pracownicy podmiotów będących agentami Organizatora jak i osoby współpracujące z agentami
Organizatora na podstawie umowy cywilnoprawnej,
e)
osoby spokrewnione i spowinowacone z osobami wskazanymi w pkt a) i b) oraz osoby
pozostające z nimi w konkubinacie etc.

III. ZASADY KONKURSU
1. CZAS TRWANIA KONKURSU
1.

1.

Konkurs będzie trwał w okresie od 01.06.2021 r. do 31.10.2021 r. (włącznie)
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2. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
1.

2.
3.
4.
5.

Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi spełnić następujące wymogi:
1.1
wykupić i wziąć udział w imprezie turystycznej w Grecos Holiday w sezonie 2021. Impreza
turystyczna powinna odbyć się do 31 października 2021. Wykupienie imprezy, uprawniającej do
udziału w Konkursie oznacza, że w momencie zgłoszenia rezerwacja musi mieć status
potwierdzonej w systemie rezerwacyjnym Grecos Holiday.
1.2
wypełnić ankietę satysfakcji i w sposób opisowy odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego wakacje
z Grecosem?”
W Konkursie biorą udział tylko Ci uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki Konkursu, o których mowa
w punkcie II i III. powyżej. Zgłoszenia niespełniające powyższych kryteriów nie będą brane pod uwagę.
Zgłoszenia złożone po wskazanych w Regulaminie terminach nie będą brane pod uwagę przy
rozstrzyganiu Konkursu.
Zakup jednego wyjazdu, o którym mowa w punkcie III 1.1. powyżej, upoważnia Uczestnika do tylko
jednego zgłoszenia w Konkursie.
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia z przyczyn
nieleżących po stronie Organizatora lub których Organizator nie mógł przewidzieć.

3. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności dokonania oceny
nadesłanych zgłoszeń oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową
(„Komisja Konkursowa”).
W skład Komisji Konkursowej wejdą pracownicy Organizatora.
Komisja Konkursowa w ciągu trwania konkursu wybierze 4 zwycięzców nagrody: po jednym wśród
odpowiedzi nadesłanych:
– do końca czerwca
- do końca lipca
- do końca sierpnia
- do końca października
Komisja Konkursowa, spośród nadesłanych w przeciągu trwania konkursu zgłoszeń, wybierze jedno
najciekawsze nadesłane danym okresie, oceniając je w szczególności pod kątem oryginalności
i pomysłowości.
Posiedzenia Komisji Konkursowej odbędą się w dniach 10.07, 10.08, 10.09 oraz 05.11.2021. Wyniki obrad
Komisji zostaną każdorazowo ujęte w protokole.
Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej za pomocą poczty elektronicznej oraz publikacją
informacji na fanpage’u Grecos na Facebooku, która będzie zawierała jego imię i nazwisko, na co
Uczestnik wyraża zgodę.
Publikacja, o której mowa w punkcie 5 powyżej, nastąpi w ciągu 10 dni od wyboru zwycięzcy.

4. DANE OSOBOWE
1.

2.

1.
2.

Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora, w celach związanych z organizacją Konkursu. Zgoda taka może zostać
w każdym czasie odwołana przez Uczestnika, poprzez wysłanie oświadczenia o odwołaniu zgody na
adres e-mail: konkurs@grecos.pl, przy czym odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Odwołanie zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału
w Konkursie.
Organizator informuje, iż:
a)
administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest Grecos Holiday
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 76A;
b)
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: abi@grecos.pl;
c)
dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, na podstawie
zgody Uczestnika wyrażonej poprzez dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie;
d)
odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz podmioty,
z którymi Organizator współpracuje przy organizacji Konkursu;
e)
dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania obowiązków
wynikających z organizacji Konkursu;
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f)
g)
h)

Uczestnik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych oraz prawo do przenoszenia danych;
Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje niemożnością
wzięcia udziału w Konkursie.

3.
Jednocześnie, w zgłoszeniu konkursowym Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w celach marketingowych. Wyżej wymieniona zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie
odwołana.

5. PRAWA AUTORSKIE
1.

2.
3.

Zgłoszenie dokonane w związku z Konkursem jest równoznaczne z tym, iż Uczestnik przystępując do
Konkursu przenosi na Organizatora Konkursu wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz wyłączne prawa
zależne do opisowej odpowiedzi, o której mowa w punkcie III.2.2.1.3., rozumianej jako utwór na podstawie
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby
Konkursu, nieodpłatnie, do wykorzystania na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności:
•
utrwalanie i zwielokrotnianie utworu,
•
obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono,
•
rozpowszechniania utworu w sposób inny, w szczególności poprzez publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym.
Jednocześnie, w zakresie wskazanym powyżej, Uczestnik udziela nieograniczonego czasowo
i nieodwołalnego upoważnienia do wykonywania autorskich praw osobistych wynikających z art. 16
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do decydowania o pierwszym
udostępnieniu utworu i nadzoru nad sposobem korzystania z niego, w tym eksploatacji anonimowej (bez
oznaczania autorstwa).
Dokonanie zgłoszenia, jest równe oświadczeniu Uczestnika, iż zgłaszany tekst nie narusza praw
autorskich, ani dóbr osobistych osób trzecich, jak również nie jest obciążony prawami osób trzecich.
Prace konkursowe Uczestników mogą zostać umieszczone przez Organizatora w Internecie lub
wykorzystane w katalogach Organizatora, na co Uczestnicy wyrażają zgodę.

IV. NAGRODY
1.

2.
3.
4.
5.

Nagrodą dla zwycięzcy Konkursu jest voucher rabatowy o wartości 1 500 zł (tysiąca pięciuset złotych)
na usługi turystyczne świadczone przez Organizatora, który może zostać wykorzystany przez zwycięzcę
Konkursu przy zakupie imprezy turystycznej, która będzie miała miejsce w sezonie turystycznym 2022.
Voucher rabatowy, o którym mowa w niniejszym punkcie może zostać wykorzystany wyłącznie
bezpośrednio w salonie firmowym Organizatora (przy ul. Grunwaldzkiej 76A w Poznaniu), za
pośrednictwem jego strony internetowej (www.grecos.pl) lub Infolinii. Nadto wartość rezerwacji musi
przewyższać wartość vouchera rabatowego.
Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę ekwiwalentu całości lub części nagrody, o
której mowa w punkcie 1 powyżej.
Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje roszczenie o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę.
Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im
przyznane przez Komisję Konkursową, są wyłączone.
Prawo do otrzymania nagrody przysługuje wyłącznie Uczestnikowi, który został wyłoniony przez Komisję
Konkursową na zasadach określonych w Regulaminie.

V. REKLAMACJE
1.
2.
3.
4.

3.

Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać Organizatorowi pisemnie pod rygorem ich
nierozpatrzenia, na adres: Grecos Holiday sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 76A, 06-311 Poznań, z dopiskiem
„Dlaczego wakacje z Grecosem? – reklamacja”.
Termin składania reklamacji upływa w dniu 21 grudnia 2021 r.
Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie uczestnikom Konkursu.
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, nr rezerwacji
dokonanej w związku z Konkursem, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
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5.
6.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji
Organizatorowi.
Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu. Decyzja Organizatora w
przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji
Organizatora listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4.

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone
w niniejszym regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. w tym celu Organizator może żądać
od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia
określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania, numeru
telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu Konkursu lub do
odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje
natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania
Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do
jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia uczestnika do udziału w Konkursie.
Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają prawidłowe
przeprowadzenie Konkursu, których nie mógł przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez podmioty trzecie, w szczególności
pocztę, firmy świadczące usługi kurierskie oraz podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, w tym
zapewniające dostęp do sieci Internet.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2020.
Uczestnik nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z udziału w Konkursie na osobę trzecią.
Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia
i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
Wszelkie spory związane z Konkursem rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy ze względu na
siedzibę Organizatora.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu
cywilnego.
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