
REGULAMIN KONKURSU "weekend z TravelPartner.pl" 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 
1. Konkurs "weekend z TravelPartner.pl", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez: 
Trivium Travel Sp. z o.o., ul. Myśliwska 68/404, 30-718 Kraków. 
2. Konkurs odbywa się w cyklach miesięcznych od 01.08.2016 r. do 31.12.2016 r.  
3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej Konkursu: 
http://www.travelpartner.pl/weekend-z-travelpartner 
4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników i współpracowników 
Trivium Travel Sp. z o.o. oraz członków ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się małżonków, 
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo. 
5. W Konkursie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie, posiadające obywatelstwo polskie. 
6. Nad poprawnym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez Trivium 
Travel Sp. z o.o.. 
 

§ 2. Zasady Konkursu 

 
1. Aby wziąć udział w konkursie za dany miesiąc należy w okresie go poprzedzającym lub w danym 
miesiącu dokonać przynajmniej jednej rezerwacji dowolnego hotelu w Polsce lub na świecie (która zostanie 
zrealizowana w danej miesięcznej edycji Konkursu) na stronie www.TravelPartner.pl i maksymalnie do 
dziesiątego dnia kolejnego miesiąca następującego po odbyciu rezerwacji wypełnić poprawnie Formularz 
Zgłoszeniowy Konkursu (zwany dalej Formularzem) znajdujący się na stronie z informacjami o Konkursie 
pod adresem: http://www.travelpartner.pl/weekend-z-travelpartner. 
2. Wypełniając Formularz, Uczestnik Konkursu podaje swoje imię i nazwisko, adres e-mail i numer 
rezerwacji, następnie wybiera miesiąc (na który przypada data wyjazdu w zgłaszanej rezerwacji) i do dwóch 
hoteli, w których chciałby spędzić pobyt weekendowy będący nagrodą w Konkursie, rozwiązuje krótkie 
zadanie matematyczne oraz akceptuje regulamin Konkursu. Proces zgłoszenia Uczestnik Konkursu kończy 
klikając w przycisk „Wyślij zgłoszenie”. 
3. Rezerwacje z datą wyjazdu na dany miesiąc można zgłaszać od 1 dnia miesiąca go poprzedzającego do 
dziesiątego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zakończyliśmy pobyt w obiekcie. 
Przykładowo w przypadku rezerwacji, której data wyjazdu przypada na maj, możemy ją zgłosić od 1 kwietnia 
do 10 czerwca. W Formularzu zawsze można zgłosić rezerwacje z datą wyjazdu przypadającą na miesiąc 
bieżący jak i kolejny, a do 10 dnia danego miesiąca także rezerwacje z poprzedniego miesiąca. 
4. Po wybraniu miesiąca w Formularzu pojawią się do wyboru hotele, w których można wygrać pobyty 
weekendowe w danym miesiącu. Liczba hoteli w poszczególnych miesiącach może być różna. Uczestnik 
Konkursu może wybrać od 1 do 2 hoteli, zaczynając od tego, na wygraniu pobytu w którym najbardziej mu 
zależy. Nie można w każdym polu wybrać tego samego hotelu. 
5. Jeśli dokonali Państwo rezerwacji na kilka miesięcy w przód, ze zgłoszeniem tej rezerwacji do Konkursu 
należy poczekać do miesiąca ją poprzedzającego 
6. Informacje o nagrodach w kolejnych miesiącach będą wyświetlane na stronie 
http://www.travelpartner.pl/weekend-z-travelpartner i w Formularzu sukcesywnie w następnych miesiącach. 
7. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie nieograniczoną ilość razy (zgłaszając kolejne 
dokonane i zrealizowane rezerwacje) oraz może otrzymać więcej niż jedną nagrodę w ciągu roku. Konkretną 
rezerwację Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jeden raz, zgłaszanie tej samej rezerwacji w Konkursie 
więcej niż jeden raz jest zabronione. 
8. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych 
osobowych podczas dokonywania rezerwacji i prawidłowe wypełniania Formularza. Zgłoszenia będą 
weryfikowane pod kątem realizacji rezerwacji. Rezerwacje, które zostały anulowane lub się nie odbyły, nie 
będą brane pod uwagę (wypadną z listy zgłoszeń). 
9. Liczba zwycięzców w danym miesiącu jest tożsama z liczbą nagród, jakie były do wygrania za dany 
miesiąc. W Konkursie każdą z nagród wygrywa setna z kolei osoba, która w Zgłoszeniu wybierze dany hotel. 
Gdy liczba zgłoszeń na dany hotel nie osiągnie liczby 100, wygrywa 10 zgłoszenie od końca, a gdy liczba 
zgłoszeń na dany hotel nie osiągnie 10 – pobyt w nim (Voucher) wygrywa Uczestnik Konkursu, który wysłał 
zgłoszenie na ten hotel jako pierwszy. 
10. Jeden Uczestnik Konkursu może wygrać jedną nagrodę w danym miesiącu. W przypadku gdy na kolejny 
hotel (nagrodę) miejsce, które wygrywa zajmuje Uczestnik Konkursu, który już w danym miesiącu wygrał 
Voucher, jej miejsce zajmuje Uczestnik Konkursu z kolejnego po nim zgłoszenia. 
 

§ 3. Rozwiązanie Konkursu 

 
1. Ogłoszenie wyników Konkursu za dany miesiąc odbędzie się 15 dnia kolejnego miesiąca, poprzez  
opublikowanie imion i nazwisk zwycięzców na stronie internetowej Konkursu 
2. Osoby, które wygrały otrzymają Vouchery na pobyty weekendowe w hotelach fundujących nagrody w 
danym miesiącu, zgodnie z ich wyborem dokonanym w Formularzu. 
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3. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem wysłanym na adres podany 
przez nich w Formularzu lub/i telefonicznie. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą 
nagrodzoną w Konkursie, rezygnacji przez nią z nagrody, niewykorzystania nagrody w terminie, nagroda 
będzie do wygrania w jednym z kolejnych miesięcy. 
 

§ 4. Nagrody 

 
1. Fundatorem nagród są hotele współpracujące z Trivium Travel Sp. z o.o. w ramach programu „weekend z 
TravelPartner.pl". 
2. Nagrodami w Konkursie są Vouchery umożliwiające skorzystanie z bezpłatnego pobytu w danym hotelu. 
Jeden "Voucher weekend z TravelPartner.pl" to nocleg dla 2 osób w pokoju 2-os. z łazienką i śniadaniem, w 
weekend (tj. od piątku do niedzieli, 2 noce), chyba że na stronie Konkursu określono inaczej. 
3. Dodatkowa nagroda (w wysokości odpowiadającej równowartości 10% należnego podatku dochodowego 
od nagrody głównej) przyznawana jest w przypadku gdy wartość Vouchera wynosi więcej niż 760 zł 
Nagroda pieniężna dodatkowa zostanie przeznaczona na pokrycie należnego 10% zryczałtowanego podatku 
dochodowego, ustalonego od łącznej wartości nagrody. 
4. Otrzymanie nagrody jest zwolnione od podatku wtedy, gdy jej jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł. 
5. Od łącznej wartości nagród, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu (pod warunkiem spełnienia 
ust. 4) Organizator Konkursu, jako płatnik, potrąci 10% zryczałtowany podatek dochodowy i pobrany podatek  
przekaże na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. 
6. Vouchery pozostają do wykorzystania przez zwycięzców przez okres trzech kolejnych miesięcy 
następujących po ogłoszeniu wyników Konkursu, po wcześniejszym uzgodnieniu wolnego terminu z 
hotelem.  
7. Uczestnik Konkursu nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę lub na jej równowartość 
pieniężną.  
8. Uczestnik Konkursu, któremu została przyznana nagroda, może przenieść prawa do przyznanej mu 
nagrody na osoby trzecie. 
9. Uczestnik Konkursu, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu 
nagrody składając Trivium Travel Sp. z o.o., działającemu w tym zakresie jako organizator, stosowne 
oświadczenie drogą mailową. 
10. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom Konkursu przez Trivium Travel Sp. z o.o. drogą mailową lub 
Pocztą Polską na adres w Polsce wskazany w formularzu rezerwacyjnym lub inny przesłany przez 
Uczestnika Konkursu drogą mailową.  
11. Nagrody wysłane zostaną zwycięzcom w terminie do 3 dni roboczych od daty potwierdzenia terminu 
pobytu w hotelu. 
 

§ 5. Postanowienia końcowe 

 
1. Wypełniając Formularz Zgłoszeniowy Konkursu Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zasady 
Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin. 
2. Wypełniając Formularz Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 
Trivium Travel Sp. z o.o. podanych przez nich danych osobowych w celach związanych z Konkursem. 
3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie w przypadku wygranej 
ich imienia i nazwiska w portalu www.TravelPartner.pl. 
4. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach niniejszego konkursu jest jego Organizator. 
5. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym 
regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty zakończenia danej miesięcznej 
edycji Konkursu. 
6. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na 
adres do korespondencji Trivium Travel Sp. z o.o., ul. Myśliwska 68/404, 30-718 Kraków. Reklamacja 
zostanie rozpatrzona przez Trivium Travel Sp. z o.o. w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Powiadomienie o 
rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika składającego reklamację. 
7. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany 
w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu. 
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, 
lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację. 
10. Trivium Travel Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez 
Pocztę Polską przesyłek listowych zawierających Voucher.  
 
 
Kraków, dnia 01.08.2016 r. 


