
REGULAMIN KONKURSU „30 lat Biura Podróży Tęcza” 
Z DNIA 16 maja 2022 roku 
 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Organizatorem konkursu „30 lat Biura Podróży Tęcza”,  jest Biuro Podróży Tęcza 
B. Dąbrowska, J. Handzlik Sp. J. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 22c/6 , 43-300 
Bielsko-Biała (zwane dalej „Organizatorem”). Realizatorem konkursu jest Radio 
BIELSKO Spółka z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Olszówka 62, 43-309 
Bielsko-Biała (zwane dalej „Realizatorem”) 
 
2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 
 
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników 
Konkursu jest Organizator. 
 
4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do 
przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane 
przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.  
 
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu. 
 
6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na 
temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy 
Organizatora. 
 
§ 2. UCZESTNICY KONKURSU 
 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby dorosłe. 
 
2. Uczestnik oświadcza, że: 
 
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny 
przystępuje do Konkursu; 
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią 
dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje; 
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również 
regulaminu Facebook; 
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z 
uczestnictwem w Konkursie; 
 
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora 
oraz Realizatora. 
 
§ 3. NAGRODA 
 
1. W Konkursie przewidziano trzy nagrody – dla uczestników wyłonionych w sposób 
wskazany w §6. 



 
2. Nagrodami w Konkursie są: 
 
a) Nagroda nr 1 o wartości 4531 PLN 

Wczasy w Grecji dla 2 osób 

w terminie 23.07.2022 - 03.08.2022 

Dla zwycięzcy oraz osoby towarzyszącej zapewnia się: 

Zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym z widokiem na morze w Hotelu Vlassis / z 
własną plażą / w miejscowości Stomio. 

Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje. 

Pełny pakiet ubezpieczeniowy. 

Dojazd autokarem. 

Wszystko wg oferty na tecza.pl 

 

b) Nagroda nr 2 o wartości 1510 PLN 

3-dniowa wycieczka do Pragi dla 2 osób w terminie 24.06.2022 - 26.06.2022 

Dla zwycięzcy oraz osoby towarzyszącej zapewniamy: 

Transport, noclegi, wyżywienie, program zwiedzania wg oferty na tecza.pl 

Oraz pełny pakiet ubezpieczeniowy 

 

c) Nagroda nr 3 o wartości 2264 PLN 

4-dniowa wycieczka do Gdańska, Torunia, Malborka i Fromborka. Dla 2 osób w 
terminie 30.06.2022 - 03.07.2022 

Dla zwycięzcy oraz osoby towarzyszącej zapewniamy: 

Transport, noclegi, wyżywienie, program zwiedzania wg oferty na tecza.pl 

Oraz pełny pakiet ubezpieczeniowy 

3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę 
innego rodzaju. 
 
4. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent 
pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. 
 
§ 4. MIEJSCE I CZAS KONKURSU 



 
1. Konkurs będzie realizowany w dniach 21-22 maja 2022 roku na antenie Radia 
BIELSKO. 
 
§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 
 
1. W celu zdobycia „Nagrody nr 1”, o której mowa w punkcie 2a , zadaniem 
uczestnika konkursu jest wymyślenie hasła promocyjnego / reklamowego 
powiązanego z działalnością Biura Podróży Tęcza. 
 
2. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są tylko drogą mailową. Uczestnik wysyła 
swoje zgłoszenie na adres: urodziny@tecza.pl 
 
3. Zgłoszenie musi zawierać: 
 
- autorskie hasło promocyjno – reklamowe 
- imię i nazwisko autora 
- numer kontaktowy autora 
 
4. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Organizatora w dniach 17 maja 2022 roku od 
godziny 14:00, do 22 maja 2022 roku do godziny 23:59. 
 
5.  „Nagroda nr 2” oraz „Nagroda nr 3”, o których mowa powyżej będą do zdobycia 
w ramach konkursu antenowego odbywającego się na antenie Radia BIELSKO w 
dniach 21 i 22 maja roku 2022. 
 
§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD 
 
1. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
 
2. O przyznaniu nagrody nr 1 decyduje trzyosobowa komisja konkursowa stworzona 
przez Organizatora w składzie: 
 
Janusz Handzlik 
Barbara Dąbrowska 
Olga Glet 
 
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni zwycięzcę, autora 
komisyjnie wybranego hasła. 
 
4. Laureat, autor komisyjnie wybranego hasła zostanie ogłoszony i jednocześnie 
poinformowany o zdobyciu nagrody (Nagroda nr 1) telefonicznie podczas programu 
nadawanego na żywo w Radiu BIELSKO w dniu 23 maja o godzinie 11:30. 
 
5. Warunkiem otrzymania nagrody nr 1 jest odebranie przez wytypowaną osobę 
telefonu w trakcie próby połączenia w czasie programu opisanego w pkt. Powyżej. 
W przypadku nieodebrania telefonu przez wytypowanego uczestnika nagroda nie 
zostaje mu przyznana. W takiej sytuacji Organizator podejmie próbę kontaktu z 



kolejną osobą znajdującą się na tzw. liście rezerwowej.  
 
7. Przyznane w konkursie nagrody będą do odbioru w siedzibie Biura Podróży Tęcza. 
Mogą również zostać wysłane do laureatów pocztą, po wcześniejszym uzgodnieniu. 
Każdy z laureatów otrzyma Voucher uprawniający do zawarcia nieodpłatnej umowy 
na realizację wyjazdu, który wygrał. Na podstawie otrzymanego Vouchera będzie 
miał prawo do zawarcia umowy na wygrany wyjazd dla Siebie oraz osoby 
towarzyszącej. Odbiór Vouchera lub telefoniczna dyspozycja wysłania Vouchera na 
wskazany adres muszą nastąpić w okresie od 23 maja do 6 czerwca 2022r. 
podpisanie umowy na wyjazd oraz wskazanie osoby towarzyszącej może nastąpić 
nie później niż  do 14 czerwca 2022 dla nagród nr 2 oraz 3, a dla nagrody nr 1 do 
05.07.2022.  
 
 
§ 7. PRAWA AUTORSKIE 
 
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują 
Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie 
nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.  
 
 
 


