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I. POSTANOWIENIAOGÓLNE

1. Organizatorem Konkurs „Lataj z Łodzi” (dalej: Konkurs) jest Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi, KRS
0000178650, zwana dalej Organizatorem/Rainbow.

2. Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Konkurs ogłoszony jest przez Organizatora w formie postu na profilu Rainbow w serwisie
społecznościowym Facebook, pod adresem https://www.facebook.com/RainbowToursSA.

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje treść Regulaminu Konkursu. Regulamin Konkursu
dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Rainbow: https://r.pl/do-
pobrania/dokumenty/regulamin-konkurs-fb-lataj-z-lodzi.pdf

5. Konkurs trwa w okresie od 19.10.2022 r. do 26.10.2022 r. (okres trwania Konkursu).

6. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

7. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu mają odpowiednie zastosowanie przepisy
ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności art. 919-921 ( przyrzeczenie publiczne).

II. ZASADY KONKURSU

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

2. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do
czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy
organizacji konkursu, w tym członkowie rodzin (do trzeciego stopnia pokrewieństwa) w/w pracowników i
współpracowników. Pracownikiem w rozumieniu regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na
podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.

4. Uczestnik Konkursu może tylko raz przesłać zadanie konkursowe.

5. Wykonanie zadania konkursowego polega na opublikowaniu przez Uczestnika Konkursu na jego profilu
w komentarzu do postu konkursowego w serwisie społecznościowym Facebook odpowiedzi na pytanie:
„Turcja, Grecja czy Bułgaria? Napisz, które miejsce i dlaczego wybrałbyś na swoje wakacje z Rainbow z
wylotem z @portlotniczylodz”

6. Zadanie konkursowemusi zostać wykonane w terminie do 26.10.2022r.

7. Uczestnik konkursu oświadcza, że zadanie konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw osób
trzecich.

8. W przypadku publikacji zdjęcia na profilu w serwisie społecznościowym Instagram Uczestnik Konkursu
musi mieć profil publiczny, w przeciwnym razie jego zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.

III. KOMISJA KONKURSOWA

1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powołał komisję
konkursową w składzie trzech przedstawicieli Organizatora.



2. Komisja będzie oceniała wykonane zadanie konkursowe pod względem oryginalności, kreatywności,
brzmienia, spójności tematycznej oraz środków stylistycznych.

3. Komisja Konkursowa wybierze najlepiej wykonane zadanie konkursowe, tym samym wyłaniając
Laureata Konkursu i opublikuje wyniki konkursu na oficjalnym profilach Facebook Organizatora do dnia
07.11.2022 r.

4. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Konkursową w okresie do 7 dni po dacie ogłoszenia wyników
Konkursu, że Uczestnik, który wygrał nagrodę, naruszył postanowienia Regulaminu Konkursu, Organizator
ma prawo żądać zwrotu otrzymanej przez Laureata nagrody lub jej równowartości. Za naruszenie
Regulaminu uważa się równieżwszelkie próby fałszowania wyników Konkursu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesłanych przez Uczestników zadań konkursowych
pod kątem zgodności z prawem i dobrymi obyczajami. Zadania konkursowe nie mogą zawierać w
szczególności treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub
obscenicznych.

7. Zadania konkursowe nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie Konkursu będą uznane za
nieważne i nie będą brane pod uwagę przy ustalaniuwyników Konkursu.

IV. NAGRODY

1. W Konkursie przewidziana jest jedna nagroda główna: BON o wartości 4 000 zł do wykorzystania na
dowolną imprezę turystyczną z oferty Rainbow Lato 2023 z wylotem z Portu Lotniczego Łódź.

2. W terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, Laureaci Konkursu obowiązani są do zgłoszenia
się do Organizatora, poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na Facebooku z tego samego konta, które
zostało użyte do zgłoszenia konkursowego, informującej o gotowości do odbioru nagrody.

3. Zgłaszając gotowość do odbioru nagrody, Laureat obowiązany jest do podania imienia i nazwiska,
adresu e-mail, danych adresowych oraz danych niezbędnych do rozliczenia podatku dochodowego, w tym
numeru PESEL i danych Urzędu Skarbowegowłaściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

4. W przypadku nie otrzymania przez Organizatora powyższych danych w zakreślonym terminie Laureat
traci prawo do nagrody.

5. Nagroda zostanie wysłana w terminie 7 dni od daty podania przez Laureata wyżej wymienionych
danych oraz informacji o gotowości do odbioru nagrody.

6. Nieodebrana nagroda pozostaje własnością Organizatora. Przez nieodebraną nagrodę rozumie się
również nagrodę, która nie mogła być wydana z uwagi na niedopełnienie przez Laureata wymogów
określonych wyżej.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata danych niezgodnych ze stanem
faktycznym oraz za wszelkie zmiany danych służących do identyfikacji dokonanych po dodaniu zgłoszenia
konkursowego, o którychOrganizator nie został powiadomiony.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody z przyczyn leżących po
stronie Laureata.

9. Nagrody niemogą być zamienione na gotówkę. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na osobę
trzecią.

10. Oprócz nagrody rzeczowej Laureatowi konkursu przysługuje dodatkowa nagroda pieniężna w
wysokości równowartości należnego podatku dochodowego od otrzymanej nagrody (uwzględniwszy
również wartość nagrody pieniężnej), wyliczonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności ustawą z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Organizator wpłaci wyżej wymienioną nagrodę pieniężną do właściwego Urzędu Skarbowego tytułem
należnego podatku dochodowego od otrzymanych nagród, na co Laureatwyraża zgodę.

2/4



V. WARUNKI WYKORZYSTANIA NAGRODY

1. BON może być wykorzystany wyłącznie przy zakupie jednej, dowolnej imprezy turystycznej z oferty
Rainbow Lato 2023 z wylotem z Portu Lotniczego Łódź dokonanej w okresie obowiązywania promocji,
z wyłączeniem zakupu usług turystycznych obejmujących same przeloty.

2. Wartość całego BONU jest zaliczana na poczet ceny jednej imprezy turystycznej.

3. Do zakupu jednej imprezy turystycznej z wyżej opisanej oferty może być wykorzystany wyłącznie 1 BON
danego rodzaju.

4. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy o imprezę turystyczną zakupionej z uwzględnieniem
w jej cenie BONU otrzymanego w ramach niniejszej promocji lub zmiany „Zamawiającego” (osoby, która
otrzymała BON), BON traci ważność. Opłata za odstąpienie jest naliczana od całej ceny imprezy
turystycznej zgodnie z postanowieniami OWU.

5. W przypadku odwołania przez Rainbow imprezy turystycznej, zakupionej z uwzględnieniem BONU, BON
nie traci ważności, jeżeli Klient zakupi nową imprezę turystyczną z oferty Rainbow Lato 2023.

6. Każdorazowa chęć skorzystania z BONU powinna być zgłoszona sprzedawcy przy zakupie imprezy
turystycznej. Klient przy zakupie imprezy turystycznej za pośrednictwem strony internetowej może
również sam dodać BON do rezerwacji wpisując jego numer.

VI. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
przy ulicy Piotrkowskiej 270. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: rodo@r.pl.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie i otrzymania
nagrody oraz umożliwienia Administratorowi zorganizowania konkursu, powiadomienia Laureatów o
przyznaniu nagród, doręczenia nagród, rozliczeń podatkowych oraz przetwarzaniem danych w związku z
prowadzoną działalnością̨ marketingową.

3. Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu organizacji,
przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów, publikacji informacji o Laureatach na stronie
internetowej Organizatora i w mediach społecznościowych, przesłania nagród, dokonania rozliczeń
podatkowych, archiwizacji, sprawozdawczości księgowej i podatkowej.

4. Dane osobowe Uczestników konkursu będą zbierane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
rozporządzenia RODO. Dane nie będą przekazywane do innych odbiorców, z wyjątkiem podmiotów
doręczających nagrody ani do państw trzecich. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel
dla którego zostały zebrane lub złożenia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której
dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Każdy ma prawo do
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, która udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą podlegały
profilowaniu. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.
Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie
zgody tej osoby przed jej cofnięciem.

5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,

c. usunięcia swoich danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

d. ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa)
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6. Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników konkursu w sposób opierający się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

VII. Prawa Autorskie

1.Uczestnik Konkursu, w momencie przesłania Zadania Konkursowego do Organizatora przenosi
nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do przesłanej Zadania Konkursowego, w tym także prawa
autorskie zależne oraz prawa do rozpowszechniania jego opracowań, obejmujące, bez ograniczeń
terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką
(w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera,
publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, publikacja i dystrybucja
poprzez Internet.

2. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania
dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich Zadań Konkursowych wraz z imieniem i nazwiskiem
Uczestnika, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia,
przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i w
ciągu roku po jego zakończeniu.

VIII. REKLAMACJE

1. Wszelkie roszczenia, reklamacje i uwagi do przebiegu Konkursu, Uczestnik Konkursu może złożyć drogą
mailową na adres Organizatora: marketing@R.pl przez cały czas trwania Konkursu, nie później jednak niż
do 7 dni od daty opublikowania listy Laureatów, tj. do 14.11.2022 r. W tytule należy wpisać „Konkurs –
Reklamacja”.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i powód
reklamacji.

3. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Laureat wyraża zgodę na opublikowanie informacji związanych z uczestnictwem w Konkursie w
materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, a w szczególności na stronach internetowych
Organizatora, na profilu oficjalnym Facebook/Instagram Organizatora, a także

zgadza się na ich wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

2. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez
Facebook, przez co serwis jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu.
Facebook jest znakiem towarów zastrzeżonymi przez Meta Platforms, Inc.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą
naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień
niniejszego Regulaminu pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz
Uczestnika. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana, w taki sam sposób, w jaki został
ogłoszony Regulamin.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego.
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