
REGULAMIN AKCJI 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem Akcji jest Enovatis S.A, dalej zwany „Organizatorem”. 

2. Akcja trwa od 04 do 31 grudnia 2012 roku lub do wyczerpania zapasu Bonów. 

3. W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych 

rodzin, a także członkowie organów statutowych Organizatora. Przez członków najbliższej 

rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i 

osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające w związkach o 

charakterze konkubenckim. 

4. Uczestnik Akcji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizacji 

niniejszej Akcji. 

5. Uczestnik Akcji, poprzez udział w Akcji, wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w 

celach marketingowych, w myśl ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) 

6. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie www.wakacje.pl przez cały czas jej trwania. 

7. Akcją objęty jest portal wakacje.pl oraz Salony Sprzedaży. 

8. Akcja nie łączy się z innymi promocjami, akcjami i konkursami. 

9. Wysyłka zakupionego towaru gratis. 

II. ZASADY AKCJI 

1. W Akcji może brać udział pełnoletnia osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która ma pełną 

zdolność do czynności prawnych. 

2. Warunkiem udziału w Akcji jest: 

 Zapoznania się z Regulaminem Akcji, 

 Dokonanie rezerwacji i wpłacenie zaliczki za wycieczkę do Egiptu w terminie od 04 do 31 
grudnia na stronie www.wakacje.pl lub w Salonach Sprzedaży Wakacje.pl,  

 Kwota zarezerwowanej wycieczki powinna być nie niższa niż 4000 zł (brutto). 
3. Po spełnieniu powyższych warunków Uczestnik Akcji otrzyma Bon o wartości 150zł, 

upoważniający do zakupu dowolnego towaru/ów w sklepie internetowym www.e-walizki.pl. 

4. Na jedną dokonaną rezerwację i wpłacona zaliczkę, przysługuje jeden bon o wartości 150 zł. 

5. Bon zostanie przekazany Uczestnikowi w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail 

dopiero po zaksięgowaniu wpłaconej zaliczki za rezerwację. 

6. Ilość Bonów jest ograniczona.  

7. Bony muszą zostać zrealizowane najpóźniej do 15.11.2013 roku. 

8. Bony nie mogą być zamienione na ekwiwalent pieniężny, jak również bonami nie można 

płacić za wycieczkę. 

9. Kwota Bonu jest kwotą koszyka, co oznacza, że w przypadku nie wykorzystania całkowitej 

kwoty Bonu za jednym razem na zakup jednego lub różnych towarów, pozostała kwota przepada 

i jest nie możliwa do wykorzystania. 

10. Nie ma możliwości wydania reszty z zapłaty dokonanej Bonem. 

III.  TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 
1. Wszelkie reklamacje związane z Akcją mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w 

formie pisemnej na adres e-mail Organizatora: marketing@wakacje.pl lub adres pocztowy:  ul. 

Matejki 12, 80-232 Gdańsk w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Akcji. W przypadku 

przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. 



2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, adres e-mail, 

dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji klient zostanie 

poinformowany pisemnie. 

3. Złożone przez Uczestnika Akcji reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą 

powołaną przez Organizatora, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

4. Decyzja Komisji Sprawdzającej, co do zgłoszonej reklamacji, jest ostateczna. 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Przystąpienie do Akcji 

oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu z 

ważnych powodów, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Akcji bez 

wcześniejszego poinformowania o tym Uczestników. 

3. Uczestnik, biorący udział w Akcji potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w 

niniejszym regulaminie.  

4. Niniejsza Akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach 

losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. nr 68 poz. 341 z późn. zm.). 

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora. 

 

 

 

 


