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REGULAMIN KONKURSU „Niemieckie Miasto Twoich marzeń!”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Niemieckie Miasto Twoich marzeń!”, zwanego dalej Konkursem, jest Biuro Podróży Interglobus Tour Sp.j. Andrzej i Tomasz Bloch, ul. Szczecińska 15 B
/ 8, 72-100 Goleniów, posiadający NIP 856-16-78-548, zwana dalej Organizatorem.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest
Organizator.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz w celach marketingowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie.
4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na otrzymywanie newslettera
o aktualnościach i promocjach Biuro Podróży Interglobus Tour przesyłanego przez Organizatora.
§2
Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, ani osoby pozostające
w stosunku zlecenia, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu
oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
§3
Czas i miejsce Konkursu
1. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem strony internetowej
www.interglobus.pl oraz na fanpage www.facebook.com/InterglobusTour
2. Konkurs trwa od 24 czerwca do 5 lipca 2015 r., do godz. 23:59.
§4
Zasady i przebieg Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
a) Odpowiedzieć na pytanie konkursowe;
b) Podać dane kontaktowe w e-mail.
c) Zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Udział w konkursie jest równoznaczny
z akceptacją regulaminu.
d) Przekazać Organizatorowi zgłoszenie w formie elektronicznej, wysyłając je na adres
e-mail: konkurs@interglobus.pl
2. Zwycięzcą Konkursu zostaje jedna osoba wybrana przez Organizatora.
3. Wybór Zwycięzcy dokonywany jest przez trzyosobową Komisję Konkursową Organizatora, która będzie czuwała nad przebiegiem Konkursu. Komisji Konkursowej Organizatora
przysługuje dowolność doboru kryteriów dla wyboru Zwycięzców.
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4. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną 08.07.2015 r. na stronie www.interglobus.pl oraz
fanpage dostępnym pod adresem www.facebook.com/ InterglobusTour.
5. O wygranej Zwycięzca zostanie poinformowani drogą e-mailową.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zgłoszonych do Konkursu odpowiedzi w kampaniach reklamowych i/lub materiałach reklamowych Organizatora oraz w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych i informacyjnych Organizatora, bez obowiązku
wynagrodzenia dla autora zgłoszenia, jednakże Organizator nie ma obowiązku wykorzystania zgłoszeń.
7. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem
w Konkursie.
8. Z chwilą przesłania zgłoszenia, Uczestnik konkursu przenosi na Organizatora, nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do
zgłoszeń na wszystkich pola eksploatacji znanych polskiemu prawu w dacie ich publikacji.
§5
Nagrody
1. Nagrodą w Konkursie są dwa dwustronne bilety open Sindbada na połączenie ze Szczecina do dowolnego niemieckiego miasta (zgodnie z siatką połączeń Sindbada) do zrealizowania do 30 września 2015 roku.
2. Nagroda nie podlega zamianie ani wymianie na inne przedmioty, bądź na ekwiwalent pieniężny.
3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność podanych danych osobowych i kontaktowych. Nagroda przepada, jeżeli Uczestnik Konkursu poda nieprawidłowe dane osobowe lub kontaktowe.
§6
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania przyznanej Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, któremu przyznano Nagrodę.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników konkursu, które zostaną umieszczone na stronie Konkursu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy
prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków zawartych w niniejszym
Regulaminie. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
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