
REGULAMIN KONKURSU 

„Dodaj opinię o hotelu i wygraj wycieczkę – Edycja V” 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Dodaj 

opinię o hotelu i wygraj wycieczkę – Edycja V” („Konkurs”).  

2. Organizatorem Konkursu, administratorem danych osobowych oraz fundatorem nagród  

w Konkursie jest Travelplanet.pl S.A. („Organizator”) z siedzibą we Wrocławiu, 50-418 przy ul. Traugutta 

45, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 

-Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000055057; Regon: 932281575; 

NIP: 897-16-52-554; kapitał zakładowy 12.040.147,00 PLN. 

3. Konkurs jest organizowany w dniach 13.01.2020 – 24.03.2020 (do godz. 23:59:59) na stronie 

internetowej www.travelplanet.pl („Serwis”) pod adresem: www.opinie.travelplanet.pl/konkurs. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Konkursu w każdej chwili. 

 

§ 2 Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełniła 

warunki określone w § 2 Regulaminu. 

2. Obowiązkiem każdego Uczestnika jest zapoznanie się z Regulaminem i przestrzeganie jego zasad.  

3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien: 

3.1. Wykonać zadanie konkursowe, którego opis zawiera § 3 Regulaminu. 

3.2. Wyrazić zgodę na udział w Konkursie poprzez zaznaczenie pola „Chcę, aby moja opinia wzięła udział 

w konkursie „Dodaj opinię o hotelu i wygraj wycieczkę - Edycja V” („Konkurs”) oraz oświadczam, że 

zapoznałem/łam się z postanowieniami Regulaminu, akceptuję je w całości i zobowiązuje się do ich 

przestrzegania oraz oświadczam, że spełniam warunki, które uprawniają mnie do udziału w 

Konkursie.” 

3.3. Wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych koniecznych do wzięcia udziału w 

konkursie oraz ewentualnego otrzymania Nagrody poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w 

trakcie wykonywania zadania konkursowego. 

3.4. Wyrazić zgodę na publikację w Serwisie oraz na portalach społecznościowych, w szczególności 

Facebook wyników Konkursu, tj. imienia i nazwiska Uczestnika, w przypadku przyznania 

Uczestnikowi, zgodnie z § 4 Regulaminu, Nagrody głównej lub Nagrody dodatkowej poprzez 

zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie wykonywania zadania konkursowego. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani ich krewni lub powinowaci do 

drugiego stopnia.  

 



§ 3 Zadanie konkursowe 

1. Zadanie konkursowe polega na:  

1.1. Wypełnieniu ankiety dostępnej na www.opinie.travelplanet.pl i dodaniu opinii wybranego hotelu 

dostępnego w ofercie Organizatora. 

1.2. Dodaniu zdjęć wybranego hotelu, których autorem jest Uczestnik. 

2. Opinia o hotelu dodana przez Uczestnika powinna zawierać subiektywną ocenę oraz prawdziwe 

i użyteczne informacje dotyczące hotelu, jego standardu, położenia, wyżywienia oraz atrakcji w okolicy.   

3. Opinię powinna także spełniać następujące kryteria:   

3.1. Unikalna treści – akceptowane będą tyle te wpisy, które nie zostały zamieszczone wcześniej 

w innych serwisach, a których autorem jest Uczestnik. 

3.2. Wiarygodność – treść świadcząca o faktycznym, osobistym pobycie uczestnika na wypoczynku 

w opisywanym obiekcie i miejscowości. 

3.3. Przydatność – wpisy zawierające co najmniej kilka wartościowych informacji na temat danego 

miejsca.  

3.4. Zdjęcia lub filmy – fotografie i filmy video obrazujące dodaną opinię. Maksymalna suma 

dołączonych załączników nie może przekraczać 20MB. Fotografie mogą zostać przesłane tylko w 

formacie jpg. oraz png.  

3.5. Zwięzłość wypowiedzi – opinia powinna być napisana w sposób, konkretny. Nie powinna 

przekraczać 4000 znaków ze spacjami. 

§ 4 Nagrody 

1. Nagrodami w konkursie są: 

1.1. Nagroda główna za zajęcie 1-wszego miejsca (przyznana na zakończenie konkursu): 1 (słownie: 

jedna) karta podarunkowa Travelplanet.pl o wartości 3000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 

00/100) do wykorzystania na wycieczki dostępne za pośrednictwem Travelplanet.pl. Szczegółowe 

informacje dotyczące realizacji Karty podarunkowej określa Regulamin dostępny na stronie: 

http://www.travelplanet.pl/karty-podarunkowe/ („Nagroda główna”).  

1.2. Nagrody dodatkowe za zajęcie drugiego, trzeciego i czwartego miejsca (przyznane na zakończenie 

konkursu): 1 x (słownie: jedna) Walizka na Kółkach Duża Twarda Paris marki Puccini, 1 x (słownie: 

jedna) Walizka na Kółkach Średnia Twarda marki Puccini, 1 x (słownie: jedna) Walizka Kabinowa 

Twarda Paris a marki Puccini, („Nagrody dodatkowe”). 

2. O przyznaniu Nagrody głównej i Nagród dodatkowych decyduje Komisja Konkursowa („Komisja”) na 

podstawie własnej, subiektywnej oceny oraz kryteriów opinii która jest zawarta w § 3 . W skład Komisji 

wchodzi dwóch przedstawicieli Organizatora.  

3. Nagrody zostaną przyznane tym Uczestnikom, których zadanie konkursowe zostanie ocenione przez 

Komisję jako najbardziej staranne, użyteczne i zgodne z tematyką Konkursu („Laureatom”). 

4. Nagroda główna zostanie przyznana Uczestnikowi, który najciekawiej zrealizował zadanie konkursowe, 

według opinii Komisji.  



5. Nagrody dodatkowe zostaną przyznane wyróżnionym przez Komisję Uczestnikom za ciekawie 

zrealizowane zadania konkursowe. 

6. Laureat Nagrody Głównej może być jednocześnie Laureatem Nagrody dodatkowej.  

7. Komisja zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagród, jeśli żadna ze zgłoszonych w Konkursie opinii 

nie spełni oczekiwań Organizatora. 

8. Laureat Nagrody Głównej jak i Nagród dodatkowych zostanie wybrany do 7 dni od daty zakończenia 

Konkursu.  

9. O zwycięstwie w Konkursie Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani drogą mailową, a nagrodzone 

zadania konkursowe (opinie wraz ze zdjęciami) wraz z imieniem i nazwiskiem Laureata zostaną 

opublikowane na stronie http://opinie.travelplanet.pl/konkurs/ i (opcjonalnie) na profilu 

Travelplanet.pl na portalu Facebook.  

10. Warunkiem otrzymania nagrody przez Laureatów jest podanie, za pośrednictwem wiadomości e-mail 

wysłanej na adres konkurs@travelplanet.pl: 

10.1. potwierdzenia chęci odbioru nagrody o treści „Wyrażam chęć otrzymania nagrody”,  

10.2. imienia i nazwiska Laureata, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, na który ma zostać wysłana nagroda. 

11. Nagrody zostaną przesłane Laureatom Konkursu pocztą, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 

przesłania Organizatorowi wiadomości e-mail zawierającej dane, o której mowa w § 3 ust. 10 powyżej.  

12. Brak wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 ust. 10, w terminie 5 dni kalendarzowych od daty 

poinformowania Laureatów o zwycięstwie w Konkursie (decyduje data wysłania wiadomości e-mail 

przez Organizatora) będzie uważane za odstąpienie od prawa do otrzymania nagrody. W takiej sytuacji 

Laureat Konkursu traci prawo do nagrody i status Laureata Konkursu, a nagroda, którą uzyskałby ten 

Laureat Konkursu przepada. 

13. W przypadku nieodebrania nagrody lub braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w ciągu 30 

dni od przyznania nagrody, może ona zostać przeznaczona na wybrany przez Organizatora cel. 

14. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody ani na gotówkę.  

15. Nagroda Główna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Laureat 

konkursu zobowiązany jest do uiszczenia 10% podatku od nagrody. Organizator przed wydaniem 

nagrody Zwycięzcy pobierze właściwą kwotę na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od 

osób fizycznych od nagród w Konkursach i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego.    

16. Po zakończeniu Konkursu lista Laureatów Konkursu będzie dostępna pod adresem 

www.opinie.travelplanet.pl/konkurs. 

17. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z udziału w 

Konkursie, jak również odmowy przyznania Laureatowi nagrody w przypadku, gdy Laureat podał 

nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku 

niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o 

działaniach Uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu, w szczególności w przypadku 

zaistnienia podejrzenia, że wynik Uczestnika Konkursu w sposób ewidentny został uzyskany w sposób 



nieuczciwy, niewynikający ze szczególnych umiejętności Uczestnika . Decyzja o wykluczeniu Uczestnika 

z Konkursu jest ostateczna. 

 

§ 5 Reklamacje 

1. Uczestnikom przysługuje prawo złożenia reklamacji.  

2. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane wyłącznie w formie pisemnej, na adres 

siedziby Organizatora, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia Konkursu.  

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również 

uzasadnienie reklamacji.  

4. Złożone przez Uczestników Konkursu reklamacje będą rozpatrzone przez Organizatora nie później niż w 

terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. 

5. Zainteresowani Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem 

poleconym.  

§ 6 Zasady przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników w udostępnionych w związku z udziałem w 

Konkursie jak również udostępnionych na etapie przyznawania nagrody w Konkursie jest Organizator.  

2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Travelplanet.pl S.A. zawiera Klauzula Informacyjna 

dotycząca Konkursu pod nazwą: „Dodaj opinię o hotelu i wygraj wycieczkę - Edycja IV” dostępna w 

Serwisie pod adresem: https://www.travelplanet.pl/blog/klauzula-informacyjna-konkurs-opiniowy/  oraz 

Polityka Prywatności dostępna w Serwisie pod adresem: https://www.travelplanet.pl/firma/prywatnosc.html  

3. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z treścią Klauzuli Informacyjnej dotyczącej Konkursu pod nazwą: „Dodaj 

opinię o hotelu i wygraj wycieczkę - Edycja V” przed wyrażeniem woli wzięcia udziału w Konkursie. 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie : http://opinie.travelplanet.pl/konkurs/ oraz w siedzibie 

Organizatora.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bez podawania przyczyn, jeżeli nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany Regulaminu będą komunikowane w Serwisie. 

3. Organizator ma możliwość nieopublikowania opinii dodanych przez Uczestników jeśli będą one 

niezgodne z wytycznymi niniejszego Regulaminu. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że Organizator 

nie ma wpływu na funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy biorą udział w 

Konkursie, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem. 

4. W sprawach dotyczących majątkowych i osobistych praw autorskich dotyczących treści i zdjęć 

Uczestników Konkursu, a także nadużyć i treści niedozwolonych, a nieuregulowanych niniejszym 

regulaminem, zastosowanie ma Regulamin korzystania z serwisu opinie.travelplanet.pl dostępny na 

stronie http://opinie.travelplanet.pl/konkurs/ 

5. Niniejszy Regulamin, jak i Konkurs, podlegają prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji powszechnych 

sądów polskich. 

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i innych obowiązujących przepisów prawa. 



7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook, 

ani z nim związany. Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego 

uczestnika. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie 

roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.  

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.01.2020 r.  

 


