
Formularz udziału w konkursie 

Konkurs trwa od 10-11-2015 do 31-10-2016

KONKURS NA '' 5+ ''
DO WYGRANIA 3 ATRAKYCJNE NAGRODY

Weekend na Malcie, na Słowacji, nagroda niespodzianka, karty roamingowe
Imię i nazwisko …..................................................................

Adres zameldowania: …................................................................

Telefon  …..................................................

e-mail …................................................

Wypełniając formularz oświadczam, że zapoznałem/am i akceptuję Regulamin konkursu oraz na podst. art 23. ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29. sierpnia
1997r wraz z późniejszymi zmianami o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Traveliada.pl dla
potrzeb związanych z udziałem w konkursie oraz w celach marketingowych aby umożliwić przedstawienie oferty, promocji oraz innego rodzaju
specjalnych ofert Traveliada.pl. Regulamin jest dostępny na stronie www.traveliada.pl w dziale Blog.

….......................................................................

Data i podpis

REGULAMIN UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Konkurs trwa od 10.11.2015 -31.10.2016 do godz. 21.00.  Organizatorem konkursu jest biuro podróży Traveliada.pl.

2. Dla uczestników konkursu ufundowaliśmy 3 nagrody: 1 nagroda: weekend na Malcie dla 2 osób, weekend na Słowacji dla 2
osób oraz nagroda niespodzianka wycieczka o wartości 500 PLN.. Pakiet na Maltę obejmuje: przelot, opłaty lotniskowe, transfer,
zakwaterowanie w hotelu, śniadanie oraz ubezpieczenie KL i NNW. Pakiet na Słowację obejmuje: nocleg, śniadanie i ubezpieczenie
KL i NNW. Wycieczka nagroda niespodzianka o wartości 500 PLN.

3.  Pakiet  można  zrealizować  w  dowolnym  terminie  od 5.11.2016  do  30.06.2017 roku  za  wyjątkiem  terminu  Świąt  Bożego
Narodzenia,  Wielkanocy,  Sylwestra,  weekendu majowego i  weekendu czerwcowego.  Zgłoszenie terminu wyjazdu musi  nastąpić
na 45 dni przed wyjazdem. Pakiet nie jest wymienialny na ekwiwalent pieniężny. 

4. Aby wziąć udział w konkursie należy 4.1. kupić ofertę: wczasy, wycieczkę, narty, egzotykę lub wakacje w Traveliada.pl 
(wycieczka musi zostać przez uczestnika zrealizowana w Traveliada.pl i musi z niej wrócić do 5-11-2016), 4.2.  polubić Fan Page 
Traveliada.pl, 4.3.  dodać opinię z wyjazdu na stronie https://www.facebook.com/traveliada/reviews/  , dodać zdjęcie z wczasów 
na stronę https://www.facebook.com/traveliada/ 4.4.  dodać opinię z wyjazdu http://www.traveliada.pl/opinie/ 4.5.  wysłać maila na 
konkurs@traveliada.pl maila z numerem rezerwacji i nazwiskiem i imieniem oraz kupon i  podpisaną zgodę na formularzu 
konkursowym na udział w konkursie Traveliada.pl. Formularz, który nie zostanie wypełniony poprawnie lub z nie prawdziwymi 
danymi będzie uznawany jako nieważny i nie weźmie udziału w losowaniu nagród. 

5. Udział w konkursie może wziąć 1 osoba z rezerwacji wypełniając formularz zgłoszenie, która skończyła lat 18.

6. Osoba biorąca udział w konkursie, może zwiększyć swoje szanse na wygranie Wycieczki w Traveliada.pl  wypełniając kupon
dostępny pod linkiem w dziale Blog. Na kuponie należy wpisać nr rezerwacji swojej (osoba polecająca) oraz osób którym uczestnik
polecił i którzy kupili rezerwację w biuro TRAVELIADA.PL.  Za każde 5 numerów rezerwacji polecający nagradzany jest kartą
roamingową na rozmowy zagraniczne.  UWAGA: osoby polecające  nie  mogą  być w kolejnych kuponach oznaczone jako
polecane na tym samym numerze rezerwacji.

7. Losowanie nagrody odbędzie się 5 listopada 2016 r o godz. 12:00. Informację o Zwycięzcy będą znajdować się na naszym blogu,
na naszym Fan Page'u, dodatkowo zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.

8. Wypełniający formularz  na podst. art 23. ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29. sierpnia 1997r wraz z późniejszymi zmianami o ochronie
danych osobowych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Traveliada.pl dla potrzeb związanych z udziałem w
konkursie oraz w celach  marketingowych  aby umożliwić przedstawienie oferty,  promocji  oraz innego rodzaju specjalnych  ofert
Traveliada.pl.

9. Formularz, który nie zostanie podpisany, zostanie uznany za nieważny i nie weźmie udziału w losowaniu. 

10. Wypełnienie formularza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
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