REGULAMIN KONKURSU
„Poleć IK i poleć na wakacje”

I. Definicje

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:
1. Konkurs: oznacza konkurs pod nazwą „Poleć IK i poleć na wakacje”; Konkurs
nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, związany ani przeprowadzany przez
operatora portalu społecznościowego Facebook;
2. Organizator Konkursu: Currency One, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
3. Uczestnik Konkursu: osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt. III
poniżej;
4. Zwycięzca Konkursu: osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt. III i V
poniżej;
5. Regulamin: niniejszy regulamin Konkursu, który określa zasady Konkursu;
6. Strona Internetowa: oznacza Landing Page Podmiotu Zlecającego Konkurs
prowadzony w pod adresem: internetowykantor.pl/land/polecnawakacje, na którym
prowadzony jest Konkurs;
7.

Serwis

–

platforma

https://internetowykantor.pl

internetowa
lub

za

Operatora

dostępna

pośrednictwem

w

aplikacji

domenie
mobilnej

Internetowykantor.pl stanowiąca część Systemu Teleinformatycznego i umożliwiająca
między innymi korzystanie z usługi wymiany walut online, której warunki świadczenia
określone

w

regulaminie,

który

udostępniany

jest

na

stronie:

https://internetowykantor.pl/regulamin/
8. Okres Konkursu: okres od dnia 15.04.2019 roku do dnia 15.07.2019 roku godzina
23.59, w którym odbędzie się Konkurs;

9. Program Punktowy – oznacza program serwisu Internetowykantor.pl, którego
udostępniany jest na stronie: https://internetowykantor.pl/regulamin-programupunktowego/

II. Zasięg Konkursu
Konkurs zostanie przeprowadzony na Stronie Internetowej w Okresie Trwania
Konkursu.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być:
a) W konkursie może wziąć udział zarejestrowany użytkownik Serwisu, który jest
uczestnikiem Program Punktowego w Okresie Trwania Promocji (zwany dalej:
"Uczestnikiem") i zaakceptował Regulamin Konkursu.
2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest akceptacja niniejszego Regulaminu
Z chwilą akceptacji Regulaminu zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, następuje
przystąpienie Uczestnika do Konkursu. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację
jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Uczestnictwo w Konkursie jest
dobrowolne.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć biorący udział w organizacji Konkursu
pracownicy lub współpracownicy Organizatora Konkursu oraz Podmiotu Zlecającego
Konkurs, a także członkowie ich najbliższych rodzin, przez co rozumie się małżonka,
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, przysposobionych i przysposabiających oraz osoby
pozostające w faktycznym pożyciu z wyżej wymienionymi osobami.
4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także
prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenieść na inne osoby.

IV. Zasady Konkursu

1. W ramach Konkursu, na Stronie Internetowej, zamieszczony zostanie formularz
zgłoszeniowy do konkursu. Na Stronie Internetowej dostępne będą również informacje
dotyczące Konkursu w postaci Regulaminu oraz informacji o nagrodach w Konkursie.
2. Konkurs polega na zdobywaniu punktów w Programie Punktowym przez Uczestnika
Konkursu. W konkursie zliczane są punkty:
a) za transakcje zrealizowane przez Klienta Poleconego w Okresie Trwania Konkursu,
b) za opinie na Opineo.pl naliczone w Okresie Trwania Konkursu.

V. Zwycięzcy Konkursu

1.

Zwycięzcą Konkursu jest osoba, która zbierze najwięcej punktów w Programie
punktowym w Okresie Trwania Konkursu.

2.

Jeżeli dwóch lub więcej uczestników zdobędzie taką samą liczbę punktów
o zwycięstwie decydować będą w następującej kolejności: liczba poleconych
użytkowników oraz czas uzbierania punktów.

3.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na Stronie Internetowej Serwisu w ciągu
siedmiu dni od daty zakończenia konkursu.

4. Organizator poinformuje o wyłonieniu Zwycięzcy Konkursu również poprzez wysłanie
wiadomości mailowej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji na Stronie
Internetowej przez Uczestnika Konkursu.
5.

Publikacja informacji o Zwycięzcach Konkursu może mieć miejsce w Internecie,
prasie, według wyboru Organizatora Konkursu.

VI. Nagrody

1.

Nagrody w Konkursie to:

- miejsce 1 – 3000 zł Bonu Wakacyjnego na wakacje.pl,
- miejsce 2 – Hulajnoga elektryczna,
- miejsce 3 – iPad mini,
- miejsce 4 – Smartwatch,
- miejsce 5– 10 - walizka,
- miejsce 11- 20 – plecak,
- miejsce 21 - 25 - torba na komputer,
- miejsce 25 - 30 – parasol.
2. Do każdej nagrody, każdy z laureatów otrzyma 500 punktów na wymianę walut po
kursie średnim rynkowym, zgodnie z poniższą tabelą:

Waluta

Ile wymieniasz za 1
punkt

EUR, USD, CHF, GBP, AUD, BGN, CAD, NZD, RON, SGD,

1 jednostka waluty

TRY
CZK, DKK, HKD, HRK, MXN, NOK, RUB, SEK, ZAR

10 jednostek waluty

Wymiana po kursie średnim oznacza, że różnica między kursem kupna i kursem
sprzedaży jest równa 0% (bez spreadu). Przyznane punkty na wymianę walut są ważne
do 31.12.2019 roku.
3. Do nagród z miejsc 1-3 Zwycięzca Konkursu otrzymają również dodatkową Nagrodę
pieniężną, odpowiadającą wysokości należnego podatku dochodowego od osób

fizycznych od nagród rzeczowych, tj. 11,11% wartości przekazywanej Zwycięzcy
Konkursu Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych, która to Nagroda pieniężna
zostanie potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku
dochodowego od osób fizycznych (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych) i przekazana na konto właściwego urzędu skarbowego, na co
Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu.
4. Emitentem Bonu Wakacyjnego (dalej „Bony Wakacyjne” lub „Bony”) jest Wakacje.pl
S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Traugutta 115C, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 315229, NIP 957-07-78-385,
Regon: 192058039, o kapitale zakładowym w wysokości 5 750 000,00 zł w całości
wpłaconym, zwana dalej „Emitentem”.
5. Bon Wakacyjny jest znakami legitymacyjnymi uprawniającymi do obniżenia
wartości do zapłaty za zakup na wakacje.pl:
a.

usług turystycznych świadczonych przez touroperatorów,

b.

biletów

lotniczych

na

przeloty

przewoźników

zrzeszonych

w

IATA,

dopuszczonych do sprzedaży biletów na terenie UE,
c.

usługi parkingowej na parkingu lotniskowym,

d.

ubezpieczenia turystycznego,

e.

usługi PROMESA PEWNE WAKACJE,

f.

usługi wynajmu

samochodów, dostępnych za pośrednictwem portalu

Wakacje.pl, pod numerem infolinii 58 300 16 66 oraz w salonach sprzedaży
Wakacje.pl, zwanych dalej „Usługą”. Dostępność poszczególnych Usług może być
zróżnicowana w zależności od kanału komunikacji z Wakacje.pl. Szczegółowy opis
realizacji bonów znajduje się na: https://www.wakacje.pl/bony-turystyczne.html pod
punktem: “Sposób realizacji bonów”.

6. Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na świadczenie pieniężne
ani rzeczowe, jak również innego rodzaju wymianie lub zamianie.
7. Jeden Uczestnik Konkursu może wygrać wyłącznie jedną Nagrodę.
8. Punkty zostaną przyznane każdemu Zwycięzcom w ciągu 15 dni roboczych od
momentu wysłania do uczestnika informacji o wygranej w konkursie w wiadomości
mailowej.
9. Nagrody zostaną wysłane przesyłką kurierską na adres podany przez laureata na
adres potwierdzony przez Zwycięzców.
10.

Organizator

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

niedostarczenie

nagrody

Zwycięzcom konkursu, którzy podali Organizatorowi nieprawidłowe lub niepełne
dane, w sposób uniemożliwiający dostarczenie nagrody. W przypadku zmiany danych,
Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani niezwłocznie poinformować Organizatora o tym
fakcie poprzez wysłanie wiadomości stosownie do postanowień § V ust. 4 Regulaminu.
W przypadku niewysłania poprawnych danych przez Zwycięzcy konkursu, tracą oni
prawo do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora.
11. Niedozwolone jest przenoszenie praw do nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.
12. Zwycięzca Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za podany adres lub inne dane
umożliwiające jego identyfikację i niezbędne do realizacji Konkursu, w tym
w szczególności do wydania przyznanej Nagrody, a także za brak podania wskazanych
danych. Postanowienia zdania poprzedzającego dotyczą przede wszystkim adresu
poczty elektronicznej lub innych danych podanych przez Zwycięzcę na Stronie
Internetowej, które mogą być wykorzystane przez Organizatora Konkursu do kontaktu
ze Zwycięzcą Konkursu
13. Jeżeli znajduje zastosowanie ze względu na sposób wydania Nagrody,
odpowiedzialność za prawidłowość i terminowość doręczenia Nagrody ponosi

w ramach zawartej z Organizatorem Konkursu umowy odpowiednio Poczta Polska,
firma kurierska lub inny podmiot pośredniczący w doręczeniu, a także operator
telekomunikacyjny lub dostawca usług internetowych.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody
z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności braku odbioru Nagrody,
niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie
został poinformowany. W takim przypadku Nagroda przepada.

VII Dane osobowe

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Currency One SA (NIP:
7831684097, REGON: 301920555, Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000402723), ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.
2. Zakres danych przetwarzanych w ramach promocji jest równy zakresowi danych
przetwarzanych w standardowych warunkach regulaminu usługi oraz regulaminu
programu punktowego internetowykantor.pl
3. Dane osobowe w ramach Promocji będą przetwarzane w związku z uczestnictwem
Użytkownika

w

Konkursie

oraz

przeprowadzenia

ewentualnego

procesu

reklamacyjnego.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa, zwłaszcza
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych,
w tym obowiązków i uprawnień związanych z ich pozyskiwaniem
i przetwarzaniem, zawarte są w informacji zamieszczonej na stronie internetowe:
https://internetowykantor.pl/polityka-prywatnosci/

VIII. Reklamacje

1.

Zasady

składania,

obsługi

oraz

rozpatrywania

reklamacji

związanych

z uczestnictwem w Promocji określone są w regulaminie serwisu Internetowykantor.pl
dostępnym pod adresem: https://internetowykantor.pl/regulamin/
2. Reklamacje kierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres:
biuro@internetowykantor.pl oraz w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora,
należy składać z dopiskiem „Poleć IK i poleć na wakacje”.
3. Uczestnik w przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, może wystąpić
z powództwem do właściwego sądu powszechnego.
4. Uczestnik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego
sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym
Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji
Handlowej. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich,
w tym o dostępie i procedurze rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem:
https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Uczestnik będący Konsumentem ma
również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod

adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Szczegółowe informacje o trybie
zgłoszenia znajdują się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr
5. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych Uczestnik powinien zwrócić się do
Organizatora o wyjaśnienie postanowień regulaminu.

IX. Dostępność Regulaminu

Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora Konkursu, siedzibie
Podmiotu Zlecającego Konkurs oraz na Stronie Internetowej.

X. Postanowienia końcowe

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu oraz
do jego interpretacji w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa.
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy
prawa powszechnie obowiązującego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu,
przy czym zmiany te nie będą mniej korzystne dla Uczestników Konkursu ani nie będą
wpływać na prawa przez nich nabyte. Zmieniając Regulamin Organizator Konkursu
wskazuje datę wejścia w życie nowego Regulaminu, nie krótszą niż 2 dni od dnia
ogłoszenia zmiany Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu, Uczestnik
Konkursu ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie.

