
 
 

 

 

 

Regulamin Konkursu „Pokaż nam wakacje pełne frajdy z Klubem Delfinki!” 

dla klientów Grecos Holiday sp. z o.o. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE   

 

Organizatorem konkursu pod nazwą „Pokaż nam wakacje pełne frajdy z Klubem Delfinki!” 

(„Konkurs”) jest Grecos Holiday sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 76 A, 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”.  

1. 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”).  

2. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora i na stronie: 

https://www.grecos.pl/wakacje/klub-delfinki  

3. Organizator  przeprowadza  Konkurs  w ramach portalu  społecznościowego  

Facebook http://www.facebook.com, za pośrednictwem strony „Grecos Holiday” 

znajdującej się pod linkiem: https://www.facebook.com/Grecos.Holiday oraz przy 

użyciu aplikacji „Pokaż nam wakacje pełne frajdy z Klubem Delfinki” znajdującej się 

na w/w stronie. 

4. 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. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian niniejszego Regulaminu w 

każdym czasie, poprzez zamieszczenie na stronie zmienionego, jednolitego tekstu 

Regulaminu i poinformowanie o tym fakcie na stronie Organizatora na portalu 

Facebook. 

6. 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. 

 

 

 

 

 

https://www.grecos.pl/wakacje/klub-delfinki
http://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/Grecos.Holiday


 

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE  

 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, w Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które 

ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnik”).  

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby 

współpracujące z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej, a także 

członkowie rodzin ww. osób. Za członków rodzin pracowników lub 

współpracowników Organizatora uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 

małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także wstępnych, 

zstępnych oraz rodzeństwo i osoby przysposobione przez małżonka pracownika lub 

współpracownika Organizatora.  

 

III. ZASADY KONKURSU  

 

1. Czas trwania Konkursu  

 

1. Konkurs będzie trwał w okresie od dnia 01.06.2017 r. do dnia 30.09.2017 r. włącznie. 

 

2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie  

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi spełnić następujące wymogi: 

1.1 w sezonie 2017 wykupić imprezę turystyczną organizowaną przez Organizatora. 

Impreza turystyczna powinna odbyć się do dnia 30 września 2017 r. Wykupienie 

imprezy uprawniające do udziału w konkursie oznacza, że w momencie dokonania 

zgłoszenia konkursowego rezerwacja musi mieć status potwierdzonej w systemie 

rezerwacyjnym Organizatora.  

2.1 w trakcie trwania Konkursu wysłać elektroniczne zgłoszenie na adres 

konkurs@grecos.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: 

(i) Do 10 (dziesięciu) zdjęć wakacyjnych, które zostały zrobione w 2017 

roku podczas trwania imprezy turystycznej w Grecji, w Klubie Delfinki, 

na którym są widoczne dzieci oraz atrybuty klubu. 

(ii) imię i nazwisko zgłaszającego; 

(iii) numer rezerwacji imprezy turystycznej, o której mowa w pkt 1.1., a w 

przypadku braku możliwości podania nr rezerwacji, zgłoszenie powinno 

zawierać informacje: dotyczące miejsca wylotu i miejsca docelowego, 

nazwę hotelu oraz termin imprezy turystycznej; 

(iv) numer telefonu komórkowego w celach kontaktowych. 

2. W Konkursie biorą udział tylko Ci uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki 

Konkursu, o których mowa w punkcie II i III.2.1. powyżej. Zgłoszenia niespełniające 

powyższych kryteriów nie będą brane pod uwagę.  

3. Zgłoszenia złożone po wskazanych w regulaminie terminach nie będą brane pod uwagę 

przy rozstrzyganiu Konkursu. 
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4. Zakup jednego wyjazdu, o którym mowa w punkcie III 2.1.1. powyżej, upoważnia 

Uczestnika do tylko jednego zgłoszenia w Konkursie. 

5. 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. 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”). 

2. W skład Komisji Konkursowej wejdą pracownicy Organizatora. 

3. Komisja Konkursowa w ciągu trwania konkursu wybierze 1 (jednego) zwycięzcę 

nagrody pierwszego stopnia oraz 2 (dwóch) zwycięzcę nagrody drugiego stopnia.  

4. Komisja Konkursowa, do 10 października 2017, wybierze do 20 (dwudziestu) 

najciekawszych zdjęć spośród zgłoszeń nadesłanych w trakcie trwania Konkursu, 

oceniając je, w szczególności, pod kątem oryginalności i pomysłowości. 

5. Wyniki obrad Komisji zostaną ujęte w protokole. 

6. Wyłonione przez Komisję Konkursową prace zostaną udostępnione na Fanpage’u 

Organizatora na portalu Facebook do 11 października 2017.  

7. Zdjęcia zostaną poddane głosowaniu na portalu Facebook, na Fanpage”u Organizatora. 

Liczba „polubień” danej pracy nie będzie miała finalnego wpływu na wynik Konkursu.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników 

poprzez usunięcie Zgłoszenia takiego Uczestnika, a w skrajnych przypadkach do 

blokowania uczestnictwa w Konkursie w serwisie Facebook tych Uczestników, którzy 

naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności: posiadaczy fałszywych kont, 

lub korzystanie z dwóch kont w serwisie Facebook, gdzie użytkownik podszywa się pod 

inną osobę lub tworzy inna postać naruszających regulamin portalu Facebook, a także 

kupowanie funkcji polubień od osób trzecich. 

9. Po zakończeniu głosowania, dnia 18 października 2017, Komisja Konkursowa oceni 

zdjęcia ponownie pod kątem ich oryginalności oraz kreatywności i wybierze jednego 

zwycięzcę nagrody pierwszego stopnia oraz dwóch zwycięzców nagród drugiego 

stopnia.  

10. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej za pomocą poczty elektronicznej, 

telefonicznie oraz poprzez publikacje informacji na stronie internetowej Organizatora – 

https://www.facebook.com/Grecos.Holiday, która będzie zawierała ich imię i nazwisko, 

na co Uczestnik niniejszym wyraża zgodę. 

11. Publikacja, o której mowa powyżej, nastąpi w ciągu 5 dni od wyboru zwycięzców. 
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4. Dane Osobowe  

 

1. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgodny na 

przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.  

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.  

3. Organizator informuje uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie 

w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu 

przeprowadzenia Konkursu. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, 

ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.  

4. Jednocześnie w zgłoszeniu konkursowym Uczestnik może wyrazić zgodę na 

przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych oraz zgodę na 

otrzymywanie newsletter’a Organizatora. Każda wyżej wymienionych zgód jest 

dobrowolna i może być w każdym czasie odwołana. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział 

w Konkursie.  

 

5. Prawa Autorskie 

 

1. 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 zdjęć stanowiących przedmiot zgłoszenia, 

o którym mowa w punkcie III 2.2.1, rozumianych jako utwór na podstawie ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stworzonych na 

potrzeby Konkursu, co następuje w sposób nieodpłatny, do wykorzystania na wszelkich 

znanych polach eksploatacji, w szczególności: 

- utrwalania i zwielokrotniania utworu, 

- obrotu 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, 

o których mowa w 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). 

2. 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. 

3. Udział w Konkursie i przesłanie zgłoszenia wraz z zdjęciem, wiąże się z udzieleniem 

Organizatorowi przez Uczestników zgody na wykorzystywanie zdjęcia oraz wizerunku 

osób na nim utrwalonym, zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach 



 

pokrewnych. Prace konkursowe Uczestników mogą zostać umieszczone przez 

Organizatora w internecie, wykorzystane w katalogach Organizatora, lub opublikowane 

lub wykorzystane przez Organizatora w inny sposób w jego materiałach reklamowych 

i promocyjnych na co Uczestnicy wyrażają zgodę. 

 

IV. NAGRODY  

 

1. Zgodnie z procedurą przedstawioną w punkcie III.3., Organizator przyzna następujące 

nagrody: 

(i) 1 (jedna) nagroda pierwszego stopnia, tj. voucher na skorzystanie 

z oferty katalogowej Organizatora w roku 2018, w wysokości do 

8.000,00 (osiem tysięcy) złotych; 

(ii) 2 (dwie) nagrody drugiego stopnia, tj. voucher na skorzystanie z 

oferty katalogowej Organizatora w roku 2018, w wysokości do 

4.000,00 (cztery tysiące) złotych. 

Vouchery, o których mowa w niniejszym punkcie, mogą zostać wykorzystane 

wyłącznie bezpośrednio u Organizatora, lub za pośrednictwem jego strony internetowej. 

Nie jest możliwe zrealizowanie nagrody za pośrednictwem jakiegokolwiek agenta 

sprzedającego ofertę Organizatora. 

Realizacja voucherów będących nagrodami w Konkursie musi mieć miejsce do 

30.09.2018 r. 

2. Dodatkowo do nagród wymienionych w ust. 1 zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężna w 

wysokości 11,11 % wartości nagrody, która zostanie przeznaczona przez Organizatora 

na uregulowanie zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej zgodnie z 

artykułem 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych.  

3. Uczestnicy upoważniają Organizatora do potrącenia kwoty stanowiącej 10 % wartości 

nagród pieniężnych stanowiących element nagród wydawanych w Konkursie i 

przekazania tej kwoty przez Organizatora tytułem zryczałtowanego podatku 

dochodowego od nagród do właściwego urzędu skarbowego.  

4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę ekwiwalentu nagród w 

pieniądzu. 

5. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej nagrody na 

inną nagrodę. 

6. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które 

nie zostały im przyznane, są wyłączone. 

7. Prawo do otrzymania nagrody przysługuje wyłącznie Uczestnikowi, którego praca 

została wybrana przez Komisję Konkursową. 

8.  W przypadku anulowania rezerwacji objętej nagrodą przez Klienta z przyczyn leżących 

po stronie Klienta traci on prawo do skorzystania z nagrody i nie przysługuje mu 

roszczenie o zwrot jakiejkolwiek sumy pieniężnej w zakresie objętym wartością 

vouchera. W zakresie w jakim kwota rezerwacji przewyższa wartość vouchera w razie 

jej anulowania zastosowanie będą miały zapisy punktu XII Ogólnych Warunków 

Uczestnictwa Grecos Holiday dotyczące kosztów rezygnacji z podróży. 



 

 

V. REKLAMACJE  

 

1. 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 „Konkurs pokaż nam wakacje pełne frajdy z Klubem Delfinki- 

reklamacja”.  

2. Termin składania reklamacji upływa w dniu 31 października 2017 r. 

3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Konkursu. 

4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, nr 

rezerwacji dokonanej w związku z Konkursem, jak również dokładny opis i wskazanie 

przyczyny reklamacji.  

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia reklamacji Organizatorowi.  

6. 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. 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.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia Uczestnika do udziału w 

Konkursie.  

3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które 

uniemożliwiają prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie mógł przewidzieć 

lub którym nie mógł zapobiec.  

4. 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.  

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2017. i obowiązuje do dnia 

31.10.2017 

6. Uczestnik nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z udziału w Konkursie 

na osobę trzecią.  



 

7. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, 

a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.  

8. Wszelkie spory związane z Konkursem rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy 

ze względu na siedzibę Organizatora.  

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują 

przepisy kodeksu cywilnego. 

 

 


