REGULAMIN KONKURSU
„PODRÓŻ ZA JEDEN UŚMIECH”
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs „Podróż za jeden
uśmiech”, dalej zwany Konkursem.
2. Organizatorem konkursu jest Biuro Podróży Interglobus Tour Sp.j. Andrzej i Tomasz Bloch, z
siedzibą przy ul. Szczecińskiej 15 B / 8, 72-100 Goleniów, o numerze KRS 0000346959, NIP
856-16-78-548, REGON 812419271, zwany dalej Organizatorem.
3. Konkurs organizowany jest na profilu Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook:
www.facebook.com/InterglobusTour, zwanej dalej Profilem Organizatora
4. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszych zdjęć przedstawiających uczestników
konkursu podczas podróży wakacyjnej.
5. Oddawanie głosów w Konkursie jest możliwe poprzez profil Organizatora w serwisie
społecznościowym Facebook.
6. Konkurs trwa od dnia 24.07.2014 r. do dnia 05.09.2014 r., przy czym dzień 01.09.2014 r. jest
ostatnim dniem dokonywania zgłoszeń (przesyłania zdjęć) i oddawania głosów w Konkursie.
§2 Uczestniczy konkursu
Uczestnikami konkursu (zwane dalej: Uczestnik) mogą być osoby pełnoletnie, posiadające
zarejestrowany profil prywatny w serwisie społecznościowym Facebook, które w dniach 24.07.2014
do 01.09.2014 r. do godziny 11:00 wyślą, za pomocą aplikacji konkursowej dostępnej na profilu
społecznościowym Facebook Organizatora, zdjęcie obrazujące uczestnika konkursu podczas
wakacyjnej podróży.
§3 Zasady i przebieg Konkursu
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają osoby
odpowiedzialne, powołane przez Organizatora, zwane dalej Moderatorami.
2. Aby przystąpić do Konkursu należy:
a. Posiadać zarejestrowany profil prywatny w serwisie społecznościowym Facebook
b. Mieć status Fana na Profilu Organizatora
c. Zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować jego postanowienia
d. Zamieścić swoje zgłoszenie w Aplikacji konkursowej dostępnej na Profilu
Organizatora (zwane dalej: Strona Konkursowa), poprzez:
i. Kliknięcie przycisku „Przeglądaj” i wybranie zdjęcia z prywatnego profilu
Facebook lub komputera
ii. Dodanie krótkiego (max 150 znaków) opisu zdjęcia
iii. Kliknięcia przycisku „Wyślij zdjęcie”
3. Przystąpienie do konkursu, o którym mowa w punkcie 2, jest równoznaczne ze zgłoszeniem
udziału w konkursie, zwanym dalej Zgłoszeniem.
4. Dokonując Zgłoszenia, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone do Konkursu zdjęcie
jest jego własnością i prezentuje jego osobę oraz, że przysługują mu autorskie prawa
majątkowe i osobiste do tego zdjęcia, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.
5. Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia w trakcie całego konkursu.
6. Każde Zgłoszenie wymaga procesu weryfikacji przez Moderatora. Oznacza to, że
opublikowanie zdjęcia na Stronie Konkursowej nastąpi z opóźnieniem, tj. w ciągu 24 godzin
od momentu Zgłoszenia, pod warunkiem, że następnym dniem będzie dzień roboczy. W
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innym przypadku zgłoszenie zostanie potwierdzone kolejnego dnia, który przypada po dniu
wolnym.
Jeśli zdjęcie ze Zgłoszenia nie będzie spełniało warunków Regulaminu, nie zostanie
zaakceptowanie przez Moderatora. Oznacza to, że takie Zgłoszenie jest nieważne i nie
zostanie opublikowane na Stronie Konkursowej.
Oddawać głosy może każdy zarejestrowany Użytkownik serwisu społecznościowego
Facebook (zwany dalej: Użytkownikiem), który „polubi” Profil Organizatora, a następnie na
Stronie Aplikacji konkursowej kliknie na przycisk „Głosuj”, znajdujący się pod wybranym
zdjęciem.
Użytkownik może oddać głos na wybrane zdjęcie tylko jeden raz. Po oddaniu głosu na
wybrane zdjęcie Użytkownik nie ma możliwość anulowania ani zmiany głosu.
Niedopuszczalne jest kupowanie głosów.
Konkurs podzielony jest na etapy wyników tygodniowych i wyniku finałowego: 5 etapów
tygodniowych oraz 1 wynik finałowy.
W etapach tygodniowych wyłaniane są 2 zdjęcia zwycięskie na podstawie największej ilości
polubień zdjęcia, zgodnie z harmonogramem:
a. 04.08.2014 – Oddawanie głosów do godziny 11:00. Publikacja na Stronie
Konkursowej wyników głosowania z pierwszego tygodnia do godziny 15:00.
b. 11.08.2014 – Oddawanie głosów do godziny 11:00. Publikacja na Stronie
Konkursowej wyników głosowania z drugiego tygodnia do godziny 15:00.
c. 18.08.2014 – Oddawanie głosów do godziny 11:00. Publikacja na Stronie
Konkursowej wyników głosowania z trzeciego tygodnia do godziny 15:00.
d. 25.08.2014 – Oddawanie głosów do godziny 11:00. Publikacja na Stronie
Konkursowej wyników głosowania z czwartego tygodnia do godziny 15:00.
e. 01.09.2014 – Oddawanie głosów do godziny 11:00. Publikacja na Stronie
Konkursowej wyników głosowania z piątego tygodnia do godziny 15:00.
Zwycięskie zdjęcia z etapów tygodniowych nie biorą udziału w kolejnych etapach
tygodniowych, jednakże:
a. biorą udział w etapie wyniku finałowego
b. Użytkownicy mają możliwość oddawania głosów na zwycięskie zdjęcia z etapów
tygodniowych, z zastrzeżeniem, że głosy te nie będą uwzględniane przy wynikach w
kolejnych etapach.
W etapie wyniku finalnego wyłonione jest 1 zdjęcie zwycięskie na podstawie wyboru Komisji
Konkursowej, powołanej przez Organizatora, złożonej z trzech osób będących
przedstawicielami Organizatora.
Ogłoszenie wyniku finałowego Konkursu, a tym samym rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie
nagrody głównej nastąpi dnia 05.09.2014 r.
O wynikach etapów tygodniowych i wyniku finałowego Uczestnicy zostaną powiadomieni za
pośrednictwem wiadomości przesłanej w serwisie społecznościowym Facebook.

§4 Nagrody
1. Nagrodą główną w Konkursie, przyznawaną zwycięzcy etapu wyniku finałowego, jest voucher
na weekendową wycieczkę do Berlina, tj.:
a. Przejazd w obie strony na trasie Szczecin – Berlin
b. Nocleg w hotelu w Berlinie (1 noc)
c. Voucher może być zrealizowany w dowolnym terminie, jednak nie później niż do dnia
30.11.2014 r.
2. Nagrodą w etapie tygodniowym jest bilet na przejazd dla dwóch osób, w obie strony, na
dowolnej trasie z liniowego rozkładu jazdy Organizatora, do zrealizowania w terminie do
30.12.2014 r.

3. Nagrody nie podlegają zmianom, zwrotom, ani wypłaceniu równowartości finansowej. Po
dokonaniu uprzedniej rezerwacji nie ma możliwości zmiany trasy, terminu, godziny wyjazdu
czy nazwiska pasażera. Bilety będące nagrodami nie mają opcji OPEN.
4. Aby odebrać nagrodę należy skontaktować się Biurem Obsługi Klienta Organizatora, pod
numerem telefonu (+48) 91 48 50 422.
§5 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwość dokonania Zgłoszenia z przyczyn
niezależnych od Organizatora.
3. Organizator zastrzega, iż z chwilą przesłania Zgłoszenia nabywa prawo do publikacji zdjęcia:
a. Na Stronie konkursowej
b. Na Profilu Organizatora
c. W materiałach reklamowych Organizatora
d. Organizatorowi przysługuje także prawo przeniesienia na osoby trzecie praw, o
których mowa powyżej.
4. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do wszystkich
zgłoszonych do Konkursu zdjęć i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie
przesyłania materiałów konkursowych.
6. W przypadku naruszenia Regulaminu, Moderator może wykluczyć Uczestnika na każdym
etapie Konkursu.
7. Organizator ma prawo odmówić publikacji zdjęcia jeżeli jest ono niezwiązane z Konkursem, w
szczególności gdy zawiera obrazy lub treści obraźliwe, wulgarne, niezgodne z prawem lub z
innych przyczyn nieodpowiednie.
8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
9. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w
niniejszym Regulaminie.

