
 

REGULAMIN KONKURSU – „10 wakacyjnych 
zdjęć na 10-cio lecie Premio”  

I. Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin określa zasady 
konkursu „10 wakacyjnych zdjęć na 10-cio 
lecie” (zwanego dalej „Konkursem”). 
2. Organizatorem Konkursu jest Spółka 
Premio Travel Sp. z o o z siedzibą w 
Warszawie, ul. Świętokrzyska 18/20, 00-052 
Warszawa, KRS 32699, NIP: 521-354-90-08 
(zwany dalej: "Organizator" lub „Premio”). 
Sponsorem nagród jest Premio Travel Sp. z o 
o z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 
18/20, 00-052 Warszawa, KRS 32699, NIP: 
521-354-90-08 
3. Konkurs trwa od dnia 31.05.2019r. od 
godziny 16:00 do dnia 05.06.2019r. do 
godziny 23:59:59. 
4. Informacje na temat Konkursu dostępne są 
na stronie internetowej www.premiotravel.pl 
5. Konkurs dostępny jest na Fanpage Premio 
Travel 
https://www.facebook.com/premiotravelPL/ 

II. Uczestnicy Konkursu 
1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: 
"Uczestnikiem") może być ́każda osoba 
fizyczna która podróżowała z Premio Travel i 
jednocześnie widnieje na umowie kupna jako 
uczestnik imprezy turystycznej z wyjątkiem 
pracowników oraz współpracowników 
Organizatora oraz członków ich rodzin, za 
jakich uważa się:̨ wstępnych, zstępnych, 
rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo 
małżonków i osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia, a także osoby pozostające z 
nimi w faktycznym pożyciu. 
2. W Konkursie samodzielnie mogą brać 
osoby, które ukończyły 18 rok życia. 

3. Dokonując zgłoszenia swego udziału w 
Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z 
warunkami uczestnictwa w Konkursie, 
wskazanymi w Regulaminie i w przypadku 
negatywnej weryfikacji (brak spełnienia 
którego kolwiek ze wskazanych warunków, 
względnie spełnienie warunku wykluczającego 
udział w Konkursie) Uczestnik zobowiązany 
jest odstąpić od zgłoszenia swej osoby do 
udziału w Konkursie. Brak spełnienia 
warunków uczestnictwa w Konkursie 
dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał 
zgłoszenia wbrew postanowieniom 
niniejszego Regulaminu.  

4. Wyrażając zgodę ̨na udział w Konkursie 
Uczestnicy akceptują niniejszy Regulamin. 

 5. Treść ́niniejszego Regulaminu dostępna 
jest w siedzibie Organizatora oraz na oficjalnej 
stronie internetowej Organizatora: 
www.premiotravel.pl  

III. Zasady Konkursu 
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest 
spełnienie wszystkich poniższych warunków: 

a) wstawienie na fanpage Premio Travel 
https://www.facebook.com/premiotravelPL/  
zdjęcia z wycieczki zakupionej w Premio bez 
wpływu na datę zakupu do 10 lat wstecz. 

b) Udział w konkursie jest jednoznaczny z 
wyrażeniem zgody na publikację zdjęcia 
konkursowego w katalogu Premio 2019/2020 
oraz w social mediach. 

 
IV. Wybór Zwycięzcy 
1. Wyłonienie 10 Zwycięzców będzie miało 
miejsce w siedzibie Organizatora w dniu 09 
czerwca 2019r. 
2. Wyłonienia Zwycięzców dokona powołana 
w tym celu przez Organizatora Komisja 
Konkursowa składająca się z trzech 
pracowników. 

Zadaniem komisji konkursowej będzie: 

a) nadzór nad przebiegiem Konkursu, 
b) wyłonienie zwycięzców Konkursu na 
podstawie wyboru Uczestników, którzy 
wstawili najciekawsze zdjęcie udostępnione 
na profilu 
https://www.facebook.com/premiotravelPL/ 
pod postem konkursowym, 
c) stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do 
nagrody z Regulaminem, 
d) rozpatrywanie reklamacji Uczestników 
zgodnie z regulaminem 

V. Nagrody 
1. Fundatorem nagród jest Spółka Premio 
Travel Sp. z. o o siedzibą w Warszawie, ul. 
Świętokrzyska 18/20, 00-052 Warszawa, KRS 
32699, NIP: 521-354-90-08 
2. Nagrodami w Konkursie są: 3 walizki warte 
100 zł każda dla 3 pierwszych miejsc, 4 
parasolki warte 45 zł każda dla miejsc od 4 do 
7, 3 plecaki warte 35 zł każdy dla miejsc od 8 
do 10. Zdjęcia laureatów miejsc od 1 do 10 
zostaną wydrukowane w katalogu Premio 
Travel 2019/2020. 

4. Nagrody zostaną ̨przekazane wyróżnionym 
Uczestnikom przez Organizatora drogą 
pocztową (przesyłką kurierską lub listem 
poleconym) na adres wskazany na umowie-
zgłoszeniu zakupionej imprezy. 
5. Lista wyróżnionych uczestników zostanie w 
dniu 09.06.2019r. opublikowana na 
facebookowym profilu 
https://www.facebook.com/premiotravelPL/ 
6. Nie ma możliwości zwrotu i wymiany 
nagrody na inną lub na równowartość ́
pieniężną.  

4. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie 
powiadomić ́Organizatora o zmianie adresu 
lub innych podanych przez siebie danych 
poprzez wysłanie wiadomości email na adres: 
biuro@premiotravel.pl  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności 
za podanie przez Uczestnika Konkursu 
niewłaściwego adresu lub innych danych 
uniemożliwiających jego identyfikację.  

VI. Reklamacje 
1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie 
niezgodności przeprowadzenia Konkursu z 

Regulaminem, przysługuje każdemu 
Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty 
zakończenia Konkursu (decyduje data wpływu 
reklamacji do Organizatora). Organizator nie 
jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji 
otrzymanej od Uczestnika po upływie 
powyższego terminu. 
2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie 
pisemnej zastrzeżonej pod rygorem 
nieważności, skierowanej na adres 
Organizatora – Premio Travel Sp. z. o o 
siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 
18/20, 00-052 Warszawa, za pośrednictwem 
Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej. 
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez 
Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. 
Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi 
poprzez nadanie w terminie 7 dni od dnia 
rozpatrzenia reklamacji listu poleconego jak 
również dokładny opis i wskazanie przyczyny 
reklamacji. 
4. Decyzja Organizatora w przedmiocie 
reklamacji jest ostateczna i wiążąca.  

VII. Postanowienia końcowe 
1. Uczestnicy niniejszego Konkursu 
zobowiązani są do przestrzegania poniższych 
zasad: 
a) stosowania się do ogólnie pojmowanych 
zasad fair play w grach i konkursach, 
b) niewykorzystywania uczestnictwa w 
Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub 
do celów nieprzewidzianych przez 
Organizatora, w tym w szczególności do celów 
komercyjnych i politycznych. 
2. Regulamin niniejszy jest jedynym 
dokumentem określającym zasady Konkursu. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany 
Regulaminu w każdym czasie bez podania 
przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą 
naruszać praw nabytych  

 

VII. Dane osobowe 
1. Administratorem danych zbieranych w 
ramach niniejszego Konkursu jest Premio 
Travel Sp. z o o siedzibą w Warszawie, ul. 
Świętokrzyska 18/20, 00-052 Warszawa. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 
aczkolwiek niezbędne dla realizacji prawa do 
odebrania nagrody. 
2. Organizator uprawniony jest do 
przetwarzania danych osobowych 
Uczestników zakresie niezbędnym dla 
realizacji Konkursu, w szczególności w celu 
przekazania wygranej. 
3. Na podstawie bezwzględnie 
obowiązujących przepisów o ochronie danych 
osobowych Uczestnicy Konkursu mają prawo 
wglądu do swoich danych osobowych, ich 
poprawiania oraz zgłoszenia żądania 
zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to 
może być wykonywane poprzez przesłanie 
odpowiedniego wniosku w formie pisemnej 
na adres: Premio Travel Sp.Z. o o siedzibą w 
Warszawie, ul. Świętokrzyska 18/20, 00-052 
Warszawa. 

 


