1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: „Rozpoznajesz to miejsce?” (dalej: Konkurs),
a także określa zasady nadzoru nad postępowaniem reklamacyjnym (dalej: Regulamin).
1.1 Organizatorem Konkursu jest: Skarpa Travel Sp. z o.o. z siedzibą: Dietla 50, 31-039 Kraków, NIP 676-228-62-39,
zwana dalej Organizatorem Konkursu.
1.2. Czas trwania konkursu od dnia 24.07.2018r. do 29.07.2018r. do godziny 23:59. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną
30.07.2018r.
1.3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną których wynik zależy od
przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r.
1.4. Konkurs nie jest w żaden sposób administrowany, organizowany, wspierany ani sponsorowany czy związany z
serwisem Facebook.com. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy konkurs. Wszelkie pytania, skargi i
reklamacje powinny być kierowane do Organizatora w żadnym wypadku do serwisu Facebook.com
1.5. Konkurs będzie zorganizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Internet. Konkurs przeprowadzony
jest za pomocą postów w serwisie Facebook dostępnego na profilu Skarpa Travel. (dalej: post)
1.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Skarpa Travel Sp. z o. o. oraz członkowie ich rodzin.
1.7. Konkurs ma na celu promocję i zachęcenie użytkowników do aktywności w obszarze marki Skarpa Travel.
1.8. Każdy z Uczestników przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Konkursu.
2. UCZESTNICY ORAZ ZGŁOSZENIA
2.1 Udział mogą brać udział wyłącznie osoby:
a) Pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
b) Posiadające aktywne konto na portalu Facebook.com
c) Posiadające polubiony profil Skarpa Travel na facebooku
d) Które prześlą poprawna nazwę miejscowości i kraj wraz ze swoim własnymi skojarzeniem z danym krajem bądź
miejscowością w komentarzu do danego posta.
2.2 W ramach danego Konkursu Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie, jednego dnia.
2.3 Zgłoszenie i uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne
2.4 Uczestnik oświadcza, że przysługują mu niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do Zgłoszenia
Konkursowego. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiarygodnej informacji, że Zgłoszenie Konkursowe nie
spełnia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia takiego
Zgłoszenia Konkursowego.
2.5 Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, przekazów
reklamowych, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń które
nie spełniają powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przez Jury podczas wyłaniania Zwycięzców. Organizator
zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia Konkursowego.
3. ISTOTA KONKURSU
3.1 Przedmiotem zadania konkursowego jest zgadnięcie i napisanie w komentarzu pod postem ze zdjęciem prawidłowej
nazwy miejscowości i krajem oraz swojego własnego skojarzenia z nimi. Posty będą publikowane od wtorku (24.07) do
niedzieli (29.07).
3.2 Dostarczanie Zgłoszeń Konkursowych jest możliwe jedynie w czasie trwania Konkursu.
3.3 Po zakończeniu Konkursu, Jury spośród wszystkich Uczestników wyłoni jednego uczestnika, którzy otrzyma nagrodę
(Zwycięzcy) i trzech zwycięzców którzy otrzymają (nagrody pocieszenia).
3.4 Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznanych Nagrodach w ciągu 48 godzin od daty zakończenia w odpowiedzi na
Zgłoszenie Konkursowe.
3.5 Powiadomiony o wygranej Zwycięzca powinien skontaktować się z Organizatorem (biuro@skarpatravel.pl) w
terminie 7 dni od zamieszczenia ogłoszenia o wynikach, podając imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, dane
niezbędne do rozliczeń podatkowych. Brak odpowiedzi w ww. terminie będzie traktowany, jako rezygnacja z Nagrody.
3.6 Wyłączona od udziału w Konkursie będzie osoba, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że podejmowała
działania lub zaniechania, jakie w sposób niezgodny z prawem, zasadami uczciwej rywalizacji lub dobrymi obyczajami,
mogły zapewnić tej osobie przewagę nad innymi Uczestnikami.
4. OCENA ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO I NAGRODY
4.1 Do wyłonienia Zwycięzców Konkursu Organizator powoła jury (Jury).
4.2 Kryterium wyboru Laureatów przez Jury oraz podstawą przyznania Zwycięzcom nagród jest oryginalność i
kreatywność Zgłoszenia Konkursowego.
4.3 Nagrodą główną w konkursie dla zwycięzcy są wakacje dla dwóch osób z oferty Skarpa Travel w 2018r, do wyboru
Grecja Paralia bądź Grecja Kokino Nero (nagroda zawiera: 9 noclegów w apartamentach, korzystanie z prądu, wody,
pościel, opieka rezydenta, przejazd autokarem, ubezpieczenie KL+NNW + choroby przewlekłe i nowotworowe+bagaż,
TFG).

4.4 Nagrodami pocieszenia są 3 vouchery o wartości 100 zł, obniżające cenę wczasów bądź wycieczek z oferty Skarpa
Travel w 2018r.
4.5 W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody
Uczestnikowi, którego Zgłoszenie Konkursowe zajmie kolejne miejsce w rankingu przygotowanym przez Jury.
4.6 Każdy Uczestnik może zdobyć tylko jedną Nagrodę.
4.7 Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest Organizator.
4.8 Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
4.9 Organizator w sposób właściwy rozliczy należne zobowiązania podatkowe od nagród.
5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1 Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres Skarpa Travel, ul. J. Dietla 50,
31-039 Kraków z dopiskiem „Reklamacja dot. Konkursu” lub w formie elektronicznej na adres biuro@skarpatravel.pl
5.2 Reklamacja powinna zawierać imię. nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny
opis i powód reklamacji.
5.3 O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14
(czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i PRAWA AUTORSKIE
6.1 Administratorem Twoich danych osobowych jest Organizator.
6.2 Z administratorem danych możesz się skontaktować poprzez adres email: biuro@skarpatravel.pl lub pisemnie na
adres siedziby administratora.
6.3 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez email
biuro@skarpatravel.pl, pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych możesz się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
6.4 Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu realizacji Konkursu - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy.
b) w celu wykonania obowiązków z przepisów podatkowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest
wykonanie obowiązku prawnego, jeżeli zostaniesz Zwycięzcą Konkursu.
c) w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.
d) Twoje dane osobowe zostaną przekazywane: dostawcom usług i systemów informatycznych, niezbędnych do
realizacji konkursu.
6.5 Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania konkursu oraz okres, w którym jesteś
uprawiony do złożenia reklamacji. W przypadku Zwycięzców dane osobowe będą przechowywane przed okresy
wymagane przez prawo np. podatkowe. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.
6.6 Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Przysługuje mu również prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
6.7 Podanie danych osobowych w celu odbioru nagrody w Konkursie – bez podania danych osobowych zgłoszenie po
odbiór nagrody nie zostanie przyjęte.
6.8 Zwycięzcy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku podczas odbioru nagrody w siedzibie Organizatora.
Materiały z tego zdarzenia zostaną udostępnione na profilach SkarpaTravel w mediach społecznościowych.
6.9 Uczestnicy i Zwycięzcy wyrażają zgodę na nieodpłatne przekazanie praw autorskich do tekstów użytych w
niniejszym konkursie, Organizatorowi. Organizator może użyć te teksty w dowolnej formie w celu promocji Skarpy
Travel.
7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1 Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.skarpatravel.pl
7.2 Regulamin obowiązuje od dnia 24.07.2018 roku do dnia zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem. że jego
postanowienia. w odpowiednim zakresie, będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych

