
Regulamin  konkursu  „Wakacje  z  KOLEO”  
  
  

§  1  Postanowienia  ogólne  
  

1.   Konkurs  organizowany  pod  nazwą  „Wakacje  z  KOLEO”.  
2.   Organizatorem  Konkursu  (zwanym  dalej  „Organizatorem”)  jest  Astarium  Sp.  z  o.o.  

z  siedzibą  przy  Rondo  ONZ  1,  00-‐124  Warszawa,  wpisana  do  rejestru  
przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  
Rejonowy  dla  m.  st.  Warszawy,  XIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  
Sądowego  pod  nr  KRS  0000416223,  NIP  1132854509.  

3.   Partnerem  i  fundatorem  nagród  (zwanym  dalej  „Partnerem”)  w  konkursie  jest  
Arriva  RP  Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  przy  ul.  Dąbrowskiego  8/24,  87-‐100  Toruń,  
wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  
prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  m.  st.  Warszawy  w  Warszawie,  XII  
Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS  
0000290693,  NIP  7010092409.  

4.   Organizator  przeprowadza  Konkurs  za  pośrednictwem  kanału  Social  Media  –
Facebook’a  a  regulamin  konkursu  opublikował  na  stronie:  
https://pomoc.koleo.pl/pyt/regulamin-‐konkursu-‐koleo-‐arriva.  

5.   Organizator  oświadcza,  że  Konkurs  nie  jest  loterią  fantową,  zakładem  
wzajemnym,  loterią  promocyjną,  grą  losową,  ani  żadną  inną  formą  przewidzianą  
w  ustawie  z  dnia  19  listopada  2009  r.  o  grach  hazardowych  (Dz.  U.  z  2009r.  Nr  
09,  poz.  1540.),  której  wynik  zależy  od  przypadku.    

6.   Osoba,  która  przystępuje  do  Konkursu:    
a)  tym  samym  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  dotyczących  jej  danych  
osobowych  przez  Organizatora  w  związku  z  udziałem  w  Konkursie  na  zasadach  i  
w  trybie  określonym  w  Regulaminie  Konkursu.    
b)  oświadcza,  iż  została  poinformowana  o  przysługujących  jej  prawach,  które  
wynikają  z  postanowień  ustawy  o  ochronie  danych  osobowych  tj.:  o  prawie  do  
dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawie  do  ich  poprawiania,  jak  również  o  
prawie  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  swoich  danych.    
c)  przyjmuje  do  wiadomości,  iż  wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  swoich  danych  
osobowych  jest  dobrowolne,  aczkolwiek  konieczne  do  wzięcia  udziału  w  
Konkursie.    
  

  
§  2  Warunki  i  zasady  uczestnictwa  w  Konkursie  

  
1.   Uczestnictwo  w  Konkursie  jest  dobrowolne.  Konkurs  przeznaczony  jest  dla  

użytkowników  serwisu  KOLEO.  
2.   W  Konkursie  mogą  wziąć  udział  wszystkie  osoby  fizyczne,  przebywające  na  

terenie  Rzeczpospolitej  Polskiej,  które  są  osobami  pełnoletnimi  i  posiadającymi  
pełną  zdolność  do  czynności  prawnych  oraz  posiadające  konto  w  serwsie  
KOLEO.  

3.   W  Konkursie  nie  mogą  uczestniczyć  pracownicy  i  przedstawiciele  Organizatora,  
Partnera  oraz  innych  podmiotów  biorących  bezpośredni  udział  w  przygotowaniu.  
Osoby  spełniające  opisane  powyżej  wymagania  uczestnictwa  w  Konkursie,  mogą  
do  niego  przystąpić.  Przystąpienie  następuje  z  chwilą  spełnienia  łącznie  
następujących  czynności:  
a)    zapoznanie  się  z  niniejszym  Regulaminem  i  zaakceptowanie  go,  
b)  zamieszczenie  pod  postem  konkursowym  na  Fanpage’u  KOLEO  komentarza  
opisującego:  z  kim  i  dlaczego  chciałby  wybrać  się  na  wyjazd  nad  morze?  

4.   Uczestnik  Konkursu  przesyłając  zgłoszenie  do  Konkursu  oświadcza,  iż  
przysługują  mu  wyłączne  i  nieograniczone  prawa  autorskie  do  przesłanej  



odpowiedzi  i  jest  przejawem  jego  własnej  indywidualnej  twórczości  o  
oryginalnym  charakterze,  jest  wolna  od  wad  fizycznych  i  prawnych  oraz  roszczeń  
podmiotów  trzecich.  W  przypadku,  gdyby  oświadczenia,  o  których  mowa  
powyżej  okazały  się  niezgodne  ze  stanem  faktycznym  i/lub  prawnym  osoba,  
która  nadesłała  zgłoszenie,  w  przypadku  ewentualnych  roszczeń  osób  trzecich,  
ponosi  wyłączną  i  całkowitą  odpowiedzialność  oraz  oświadcza,  że  ureguluje  
wszystkie  związane  z  tym  faktem  poniesione  przez  KOLEO  szkody.  Ponadto,  w  
sytuacji  o  której  mowa  powyżej,  osoba  ta  podlega  dyskwalifikacji  z  Konkursu.    

5.   Osoba,  która  przystąpiła  do  Konkursu  (dalej  „Uczestnik”)  jest  związana  
warunkami  niniejszego  Regulaminu.    

6.   Uczestnicy,  których  zgłoszenia  nie  spełniają  wymogów  określonych  w  niniejszym  
Regulaminie  zostaną  pominięci  podczas  wyłaniania  wygranych.    

  
  
  

§  3  Zasady  Konkursu  
  

1.   Konkurs  trwa  od  8.08.2017  od  godziny  13:00  do  9.08.2017  do  godziny  20:00.  
2.   Ze  zwycięzcami  przedstawiciel  KOLEO  skontaktuje  się  z  pomocą  wiadomości  

prywatnej  na  profilu  Facebook.  Zwycięzcy  zostaną  ogłoszeni  w  poście  
konkursowym  na  Fanpage’u  KOLEO:  https://www.facebook.com/KoleoPL/.  

3.   Komentarze  zamieszczone  pod  postem  konkursowym  biorące  udział  w  Konkursie  
będą  oceniane  przez  jury,  w  skład  którego  wchodzą  przedstawiciele  KOLEO.  

4.   Jury  wyłoni  laureatów  Konkursu  biorąc  pod  uwagę  wymogi  niniejszego  
Regulaminu,  w  tym  kreatywność  uczestników.  

5.   Nagrodą  w  Konkursie  jest  podwójny  voucher  uprawniający  do  przejazdu  
pociągiem  Arriva  tam  i  z  powrotem  -‐  dowolnym  pociągiem  w  ofercie    „Multi  Plaża”  
kursującym  na  trasie  Bydgoszcz  –  Gdańsk  –  Władysławowo  –  Hel    w  terminie  od  
21.07.2017  do  31.08.2017.  Jeden  voucher  dotyczy  dokładnie  jednej  osoby  +  
osoby  towarzyszącej.  

6.   Warunkiem  otrzymania  nagrody  jest  spełnienie  przez  zdobywcę  nagrody  
wszystkich  postanowień  niniejszego  Regulaminu.  

7.   Celem  potwierdzenia  chęci  przyjęcia  nagrody,  powiadomiony  zwycięzca  powinien  
odpowiedzieć  pocztą  elektroniczną  na  adres  maciej@koleo.pl  w  terminie  dnia  od  
dnia  wysłania  powiadomienia,  pod  rygorem  przepadnięcia  prawa  do  nagrody  (tj.  
do  dnia  10.08.2017  do  godziny  12:00).  

8.   Otrzymana  nagroda  zostanie  wysłana  do  zwycięzcy  Konkursu  na  koszt  
Organizatora,  na  adres  wskazany  przez  zwycięzcę,  na  terenie  Polski,  w  ciągu  3  dni  
roboczych  od  przesłania  danych  przez  zwycięzcę.  

  
§  4  Prawa  i  obowiązki  Uczestników  i  Organizatorów  

  
1.   Uczestnik  jest  zobowiązany  przestrzegać  niniejszego  Regulaminu.    
2.   Wszelkie  naruszenia  Regulaminu  Konkursu  mogą  skutkować  wykluczeniem    

Uczestnika  z  udziału  w  nim.    
3.   Niedopuszczalne  jest  podejmowanie  przez  Uczestników  działań  sprzecznych  z    

prawem  oraz  postanowieniami  niniejszego  Regulaminu.    
4.   Adresatem  informacji  wysyłanych  przez  Uczestników  jest  Organizator.  

Informacje  te,    
zostaną  wykorzystane  jedynie  w  celu  przeprowadzenia  Konkursu  zgodnie  z  
zasadami    
określonymi  w  niniejszym  Regulaminie.    

5.   Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wykluczenia  z  udziału  w  Konkursie    
Uczestników,  a  w  skrajnych  przypadkach  do  blokowania  uczestnictwa  w  niej  
tych  Uczestników,  którzy  naruszają  postanowienia  niniejszego  Regulaminu,  w  



szczególności  prowadzą  działania,  co  do  których  zajdzie  uzasadnione  
przypuszczenie,  że  mogą  one  prowadzić  do  prób  obejścia  Regulaminu  oraz  
powszechnie  obowiązujących  przepisów  lub  prowadzą  działania  naruszające  
uzasadnione  interesy  Organizatora  lub  godzą  w  jego  wizerunek  i  reputację.    

6.   W  przypadku  zaistnienia  siły  wyższej  lub  innego  zdarzenia,  na  które  
Organizator  nie  ma  wpływu,  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  
przedłużenia,  skrócenia,  zawieszenia,  przerwania  lub  odwołania  Konkursu.  W  
takim  przypadku  Organizator  poinformuje  Uczestników  o  powodach  
zaistniałych  zmian.    

7.   Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  połączenia  internetowe,  w  
szczególności  za  przerwanie,  zawieszenie  lub  zniekształcenie  takiego  
połączenia  mogących  mieć  wpływ  na  uzyskany  wynik.    

8.   W  myśl  niniejszego  Regulaminu,  każdy  uczestnik  zwalnia  serwis  Facebook  z  
odpowiedzialności  za  konkurs  prowadzony  przez  Astarium  sp.  z  o.o.  

9.   Konkurs  nie  jest  w  żaden  sposób  sponsorowany,  popierany,  przeprowadzany  
przez  serwis  Facebook,  ani  z  nim  związany.  

  
  

  
§  5  Postanowienia  końcowe  

1.   Wszelkie  reklamacje  dotyczące  sposobu  przeprowadzenia  Promocji  przez  
Organizatora  w  zakresie  wszelkich  czynności  Uczestnika  Promocji  można  
zgłaszać  np.  mailowo  na  adres  reklamacje@koleo.pl  lub  pisemnie  na  adres:  
Customer  Care,  ul.  Narutowicza  34,  90-‐135  Łódź,  z  dopiskiem:  „Wakacje  z  
KOLEO”  przez  cały  czas  trwania  Promocji  oraz  w  ciągu  30  dni  od  daty  jej  
zakończenia.    

2.   Wszelkie  informacje  o  Konkursie  zawarte  w  jakichkolwiek  materiałach  
promocyjno-‐informacyjnych  mają  jedynie  charakter  pomocniczy.  Informacjami  
wiążącymi  są  postanowienia  niniejszego  Regulaminu.    

3.   Niniejszy  Regulamin  jest  dostępny  przez  cały  okres  trwania  Konkursu  na  
stronie:  https://pomoc.koleo.pl/pyt/regulamin-‐konkursu-‐koleo-‐arriva  oraz  30  
dni  po  jego  zakończeniu.  

4.   Organizator  zastrzega  sobie  prawo  dokonywania  zmian  w  niniejszym  
Regulaminie.    

5.   Niniejszy  Regulamin  jest  jedynym  dokumentem  określającym  szczegółowe  
zasady  Konkursu.    

6.   Wszelkie  spory  wynikłe  z  tytułu  wykonania  zobowiązań  związanych  z  
Konkursem  będą  rozstrzygane  przez  właściwe  polskie  sądy  powszechne.    

7.   W  kwestiach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  stosuje  się  przepisy  
kodeksu  cywilnego,  oraz  innych  ustaw.    

  

  


