REGULAMIN KONKURSU

FILMOWA KUBA NA ŻYWO!
§1
ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs o nazwie: FILMOWA KUBA NA ŻYWO! (zwany dalej Konkursem) przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu
(zwanego dalej Regulaminem). Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie
obowiązujących przepisach prawa.
2. Organizatorem Konkursu jest Rainbow Tours S.A., z siedzibą w Łodzi (90-361), przy ul. Piotrkowskiej 270, wpisany do rejestru przedsiębiorców XX Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia pod numerem KRS 0000178650, zwany
dalej „Organizatorem”
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 26.01.2022 r. i trwa do 16.02.2022 r. W tym przedziale zawiera się czas publikacji 5 odcinków Filmowego
Świata Rainbow (Kuba) wraz z zawartymi w nich 5 pytaniami konkursowymi, oraz czas przewidziany na nadesłanie poprawnych odpowiedzi na zadane w filmach pytania, a także odpowiedzi na finałowe, 6 pytanie konkursowe. Na podstawie nadesłanych odpowiedzi, wewnętrzna Komisja Organizatora zobowiązuje się do wyłonienia Laureatów Konkursu i opublikowania wyników do 08.03.2022 r. Wydanie nagród
nastąpi w terminie ustalonym z Laureatami.

§2
UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub jego partnerów i współpracowników oraz członkowie ich rodzin
(rozumiani jako wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia).
3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
5. Uczestnictwa w Konkursie, oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić
na inne osoby.
6. Każdy Uczestnik Konkursu może tylko raz przesłać zgłoszenie konkursowe.
7. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, oraz na stronie internetowej Organizatora:
https://r.pl/filmowy-swiat-rainbow/regulamin-konkursu-kuba.pdf

§3
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu pięciu prawidłowych odpowiedzi na każde z zadanych pytań w pięciu kolejnych odcinkach
Filmowego Świata Rainbow (Kuba), publikowanych w przedziale od: 26.01.2022 do 09.02.2022 r. na kanałach Organizatora: YouTube,
Facebook oraz Instagram, a także na stronie R.pl: https://r.pl/do-pobrania/dokumenty/regulamin-konkursu-kuba.pdf. Wszystkie
zebrane prawidłowe odpowiedzi wraz z odpowiedzią na pytanie dodatkowe: „DLACZEGO WŁAŚNIE TY POWINIENEŚ WYGRAĆ TYGODNIOWE WAKACJE NA KUBIE Z RAINBOW?”
należy przesłać do 16.02.2022 r. (do godziny 23:59) na adres e-mail wskazany przez Organizatora, czyli: kubazrainbow@R.pl
2. W odpowiedzi należy również podać: Imię i nazwisko oraz numer telefonu.
3. Odpowiedź na dodatkowe pytanie konkursowe, t.j. „DLACZEGO WŁAŚNIE TY POWINIENEŚ WYGRAĆ TYGODNIOWE WAKACJE NA KUBIE
Z RAINBOW?” nie może być dłuższa niż 1000 znaków wraz ze spacjami i nie może być nigdzie wcześniej publikowana i wykorzystywana.
4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz, tzn. tylko jeden raz może przesłać poprawne odpowiedzi na 5 żadanych
pytań oraz odpowiedź na pytanie dodatkowe.
5. Laureatów Konkursu wyłania wewnętrzna Komisja Organizatora, która opublikuje wyniki konkursu na oficjalnym profilu Facebook
Organizatora do 08.03.2022 r.
6. Nagrody wygrywają Uczestnicy, którzy zdaniem Komisji oprócz nadesłania poprawnych 5 odpowiedzi na zadane w kolejnych odcinkach
Filmowego Świata Rainbow (Kuba) pytania, najciekawiej odpowiedzą na zadane pytanie dodatkowe.

7. W przypadku stwierdzenia w okresie 7 dni od daty ogłoszenia wyników, że Uczestnik, który wygrał nagrodę, naruszył postanowienia
niniejszego Regulaminu, a takie stwierdzenie nie było możliwe wcześniej, Organizator ma prawo żądać zwrotu otrzymanej nagrody lub
jej równowartości. Za naruszenie Regulaminu uważa się również wszelkie próby fałszowania wyników Konkursu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji udzielonych przez Uczestników odpowiedzi pod kątem zgodności z prawem i dobrymi
obyczajami. Odpowiedzi nie mogą zawierać w szczególności treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi
obyczajami lub obscenicznych.
9. W przypadku, gdy odpowiedzi na zadane pytania zostały udzielone w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzi te zostaną unieważnione i nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyników Konkursu.
10. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału, jak również odmówić przyznania nagrody tym
Uczestnikom, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub postanowieniami Regulaminu.

§4
NAGRODY
1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:

I MIEJSCE – NAGRODA GŁÓWNA
a). Tygodniowy pobyt na Kubie w hotelu: „IBEROSTAR SELECTION BELLA VISTA 5*”(all inclusive) dla 2 osób.
Opis hotelu: https://r.pl/kuba-varadero/iberostar-selection-bella-vista
b). Przelot Dreamlinerem (lot bezpośredni) w klasie ekonomicznej.
c). Realizacja, czyli wylot i powrót w terminach: marzec 2022 r. lub od 01.11.2022 r do 31.03.2023 r. za wyjątkiem terminu od 15.12.2022 r.
do 4.01.2023 r.
d). Pozostałe warunki nagrody: Przelot samolotem czarterowym typu Dreamliner (rejs bezpośredni) – klasa ekonomiczna do/z Varadero
(Kuba), opłaty lotniskowe, transfery lotnisko-hotel-lotnisko Varadero, 7 rozpoczętych dób hotelowych, wyżywienie all inclusive
w hotelu, zakwaterowanie w pokoju standardowym (dwuosobowym), opiekę polskojęzycznego rezydenta, ubezpieczenie podstawowe TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
e). Nagroda nie obejmuje: testów na Covid-19 niezbędnych do podróży, wycieczek lokalnych, posiłków i napoi innych niż wymienione
w opisie wyżywienia w hotelu oraz innych wydatków osobistych, a także dopłat do wyższego standardu świadczeń niż zawartych
w przedmiocie licytacji, np. wyższe ubezpieczenie, wyższa klasa przelotu itp.
f). Wylot z dowolnego portu lotniczego z oferty Rainbow realizowanego na Kubę. Organizator nie gwarantuje dostępności miejsc w wybranym przez Laureata terminie z każdego będącego w ofercie lotniska.

II – VI MIEJSCE
a). Miejsca od II do VI premiowane są Bonem Wakacyjnym Rainbow o nominale 1000 zł, ważnym rok od daty jego wydania do wykorzystania na dowolną imprezę turystyczną z oferty Rainbow. Oznacza to, że Organizator łącznie przeznacza 5 bonów o łącznej wartości
5000 zł.
b). Szczegółowe warunki wykorzystania Bonów dostępne są na stronie internetowej Organizatora (R.pl) oraz w sieci sprzedaży.
2. Wszystkie nagrody w Konkursie wydawane są na podstawie ustaleń pomiędzy Organizatorem a Lauretami, przy czym każdy z Laureatów
zobowiązany jest do podania wszelkich niezbędnych danych kontaktowych do wydania nagrody.
3. Nagrody nie mogą być zamienione na gotówkę.
4. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa
i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty
2000 PLN. W odniesieniu do Nagrody Głównej w niniejszym Konkursie, podatek zostanie rozliczony przez Organizatora.

§5
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie jest Rainbow Tours SA z siedzibą w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 270 zwany również Organizatorem.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.
3. Dane osobowe, będą przetwarzane w celu weryfikacji nadesłanych odpowiedzi, przekazania informacji o potencjalnej wygranej oraz
umieszczeniem danych osobowych (Imię, Nazwisko) zwycięzców konkursu na na oficjalnym profilu Facebook Organizatora
4. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest Organizator. Kontakt do Inspektora Ochrony
Danych: rodo@r.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu. 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 ani do

państw trzecich. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub 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. Podanie danych
jest dobrowolne, lecz niezbędne aby wziąć udział w Konkursie. 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.

§6
REKLAMACJE
1. Wszelkie roszczenia, reklamacje i uwagi do przebiegu Konkursu, można składać drogą mailową na adres Organizatora: kubazrainbow@R.pl
przez cały czas trwania Konkursu, nie później jednak, niż do 7 dni kalendarzowych od momentu opublikowania listy Laureatów, tj. do
15.03.2022 r. W tytule należy wpisać „Konkurs – Reklamacja”.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, oraz dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Organizator ma 7 dni na przesłanie odpowiedzi na reklamację.

§6
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. 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.

