Regulamin konkursu 1000 zł na wakacyjnyPlan
§1
Postanowienia ogólne
1.Organizatorem konkursu jest 4A sp. z o.o. właściciel serwisu internetowego
wakacyjnyPlan.
2.Konkurs dostępny jest wyłącznie w internecie na stronie
www.wakacyjnyplan.pl/konkurs, a uczestnictwo w nim nie jest ograniczone
terytorialnie.
3.Celem konkursu jest popularyzacja serwisu wakacyjnyPlan i zwiększenie
rozpoznawalności marki.
4.Fundatorem nagród jest organizator konkursu.
5.Konkurs kończy się 28.02.2019 o godz.14.00
§2
Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców
1.Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia posiadająca złotówkowy
rachunek bankowy w banku mającym swoją siedzibę na terytorium Polski.
2.Każdy klient może zgłosić swój udział w konkursie tylko jeden raz
3.Aby wziąć udział w konkursie należy:
a)zarezerwować i opłacić dowolnej długości pobyt kończący się nie później
niż 25.02.2019 r. w obiekcie noclegowym dostępnym na stronie
www.wakacyjnyplan.pl korzystając z opcji “płatność kartą lub
kredytem bankowym” lub w dowolnym obiekcie znalezionym za
pośrednictwem wyszukiwarki partnera afiliacyjnego znajdującej się na
stronie konkursu i opłaconym zgodnie z dostępnymi warunkami.
b)Zarejestrować swój udział w konkursie wypełniając wszystkie
obowiązkowe pola i akceptując w/w regulamin.. Wynikiem prawidłowej
rejestracji jest umieszczenie uczestnika na liście konkursowej dostępnej
na stronie konkursu i przydzielenie unikatowego linku którego kliknięcie
powoduje naliczenie punktu.
4.Sposób zdobywania punktów musi zmierzać do pozyskania głosów od jak
największej ilości osób korzystających z różnych urządzeń połączonych
w różnych miejscach z siecią Internet. Ważny głos można oddać nie częściej niż
raz na 30 dni z jednego urządzenia.
5.Wszelkie działania których celem jest zwiększenie liczby zdobytych punktów
drogą inną niż wskazana w punkcie 4 skutkować będzie usunięciem z listy
konkursowej.
6.Zwycięzcą konkursu zostaje osoba która 28.02.2019 roku o godz. 14.00
będzie miała największą liczbę prawidłowo zdobytych punktów i w pełni
zrealizowała zarejestrowaną rezerwację.
7.Organizator konkursu do 7 dni od od jego zakończenia ogłosi na stronie
konkursu oficjalne wyniki i prześle zwycięzcy informację drogą mailową
o przyznanej nagrodzie z prośbą o podanie numeru rachunku bankowego na
który ma zostać ona wypłacona. Wypłata nagrody może być wykonana
wyłącznie przelewem na rachunek osoby zarejestrowanej w konkursie.

§3
Nagrody
1.Nagrodą główną w konkursie jest 1000 zł wypłacony przelewem na rachunek
bankowy zwycięzcy. W przypadku zdobycia tej samej ilości punktów przez kilka
osób nagroda zostanie podzielona na równe części.
2.Trzy kolejne osoby zajmujące miejsca na liście zwycięzców od 2 do 4
otrzymają nagrodę w wysokości 10 zł za każde 200 zdobytych punktów, nie
więcej jednak niż po 50 zł
§4
Reklamacje
1.Wszelkie reklamacje przyjmowane są drogą mailową na adres
kontakt@wakacyjnyplan.pl do 28.02.2019 r.
2.Treść reklamacji powinna zawierać dokładny opis zażalenia zawierający
informacje podlegające weryfikacji, oraz jeśli to tylko możliwe załączone zrzuty
ekranowe dokumentujące problem.
3.Organizator ma 7 dni na udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację.
§5
Postanowienia końcowe
1.Organizator konkursu zapewnia, iż dane osobowe uczestników będą
przechowywane i przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności
Serwisu.wakacyjnyPlan.
2.Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za błędy uczestników
popełnione w procesie rejestracji do konkursu i odbioru nagród.
3.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo kontaktu telefonicznego lub
mailowego z jego uczestnikami w sprawach związanych z przebiegiem konkursu
i wręczenia nagród.
4.Akceptacja w/w Regulaminu jest warunkiem koniecznym umożliwiającym
wzięcie udziału w konkursie.
5.Nie przesłanie drogą mailową do organizatora konkursu poprawnych danych
rachunku bankowego do wypłaty nagrody w ciągu 6 miesięcy od ogłoszenia
wyników, uznane zostaje jako rezygnacja z jej przyjęcia.
6.W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.

