REGULAMIN KONKURSU „DREAM HOLIDAY”
Article 1.

ORGANIZATOR

Firma LAGARDERE RETAIL DUTY FREE GLOBAL, spółka akcyjna uproszczona z kapitałem w wysokości 5.853.930,00
€, z siedzibą pod adresem 4-6 avenue d’Alsace Tour Prisma, 92400 Courbevoie, Francja, wpisana do Rejestru
Handlowego Spółek miasta Nanterre pod numerem 380 253 518, działająca w imieniu i na rzecz swoich spółek
(dalej „Organizator”) organizuje konkurs z obowiązkiem dokonania zakupu we Francji, Luksemburgu, Wielkiej
Brytanii, Republice Czeskiej, Senegalu, Polsce i Chorwacji oraz bez obowiązku dokonania zakupu w Szwajcarii,
o nazwie „DREAM HOLIDAY” (dalej „Konkurs”) na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej
„Regulamin”).
Article 2.

OKRES

Konkurs jest otwarty od 02 lipca 2019 r. o godzinie 00.01 do 27 sierpnia 2019 r. o godzinie 23.59 włącznie (UTC
+01:00 (CEST)) (dalej „Okres organizacji Konkursu”).
Article 3.

AKCEPTACJA I PRZESTRZEGANIE REGULAMINU

3.1 Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację Regulaminu w całości, bez jakichkolwiek warunków lub
zastrzeżeń.
3.2 Uczestnik oświadcza, że spełnia wszystkie określone w Regulaminie warunki uczestnictwa w Konkursie i
zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu oraz przepisów ustawowych i
wykonawczych obowiązujących w jego kraju zamieszkania.
3.3 Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w dowolnym czasie i za pomocą wszelkich środków
wszystkich niezbędnych weryfikacji w celu sprawdzenia przestrzegania postanowień Regulaminu oraz podjęcia
odpowiednich środków zaradczych w odniesieniu do każdego Uczestnika, który narusza te postanowienia.
Article 4.

UCZESTNICY

4.1 Udział w Konkursie jest otwarty dla wszystkich osób fizycznych (w wieku powyżej 18 lat) dowolnej
narodowości (zgodnie z przepisami kraju Uczestnika), będących posiadaczami ważnej karty pokładowej lub biletu
lotniczego, kolejowego lub promowego z lotniska, stacji lub terminala promowego, na którego terenie znajduje
się sklep bezcłowy Aelia Duty Free, uczestniczący w Konkursie i wymieniony na liście zamieszczonej w załączniku
1 (dalej: „Sklep ADF”) w dniu swojego udziału w Okresie obowiązywania Konkursu (dalej „Uczestnik lub
Uczestnicy”).
4.2 Z udziału w Konkursie wyraźnie wyłączeni są wszyscy członkowie personelu firmy Organizatora i jej spółek
zależnych, każda osoba, która uczestniczyła bezpośrednio lub pośrednio w opracowywaniu, organizacji, realizacji
i/lub zarządzaniu Konkursem i/lub Nagrodami oraz członkowie ich rodzin (małżonkowie, konkubenci,
bezpośredni wstępni i zstępni).
4.3 Udział w Konkursie jest ograniczony do jednej rejestracji na Uczestnika (to samo nazwisko, ten sam adres email i/lub ten sam paragon kasowy, jeśli dotyczy) i jednej wygranej na gospodarstwo domowe (to samo nazwisko,
ten sam adres e-mail i/lub ten sam paragon kasowy, jeśli dotyczy), przez cały Okres organizacji Konkursu.
Po dokonaniu rejestracji Uczestnik może wziąć udział kilka razy, co znaczy, że może sporządzić kilka kreacji
wizualnych.
4.4 Uczestnictwo jest ściśle imienne, a Uczestnik nie może pod żadnym pozorem brać udziału w konkursie
korzystając z kilku adresów e-mail (bez względu na liczbę adresów e-mail, którymi dysponuje) lub grać w imieniu
innych Uczestników. W przypadku nieuczciwego uczestnictwa, w szczególności za pośrednictwem różnych
adresów e-mail, Uczestnik zostanie ostatecznie wykluczony z Konkursu i w żadnym wypadku nie może uzyskać
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żadnej z Nagród (zgodnie z definicją w Artykule 9), bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych środków zaradczych,
które Organizator może podjąć wobec Uczestnika.
4.5 Wszelkie zgłoszenia niekompletne, wysłane po określonym terminie końcowym lub w innej formie, niż
określona w Regulaminie nie będą brane pod uwagę.
4.6 Uczestnik musi mieć dostęp do Internetu i dysponować ważnym adresem e-mail aż do chwili przyznania
Nagród.
4.7 Koszty związane z uczestnictwem i wysłaniem elementów niezbędnych w celu otrzymania Nagrody są
zwracane tylko na wniosek Uczestnika. Wniosek taki musi zostać przesłany listem poleconym wysłanym
najpóźniej w dniu 30 września 2019 r., na podstawie stempla pocztowego, wraz z dowodem zakupu i kopią
ważnego dokumentu tożsamości.
Wniosek ten musi zostać przesłany na następujący adres Konkursu: DREAM HOLIDAY – 8 Rue Lavoisier 75008
PARIS, Francja.
Jeśli Uczestnik nie prześle wymaganych dokumentów w odpowiednim czasie i/lub jeśli będą one niekompletne
i/lub nieczytelne, nie będzie mógł uzyskać zwrotu wyżej wymienionych kosztów od Organizatora.
Article 5.

PUBLIKOWANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH KONKURSU

Uczestnicy uzyskują dostęp do Konkursu za pośrednictwem
https://www.dreamholidaywinner.com (dalej „Witryna”).

następującego

adresu

URL:

Informacje dotyczące Konkursu są publikowane w materiałach promocyjnych dostępnych w sklepach ADF, a
także na ich stronach internetowych i portalach społecznościowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji dotyczących Konkursu na wszelkich innych
nośnikach.
Article 6.
6.01

WARUNKI UCZESTNICTWA

Produkty kwalifikowane – nie dotyczy Szwajcarii

Z wyjątkiem Szwajcarii, w której przypadku Konkurs nie wiąże się z żadnym obowiązkiem zakupu, wszystkie
produkty sprzedawane w Sklepach ADF umożliwiają wzięcie udziału w Konkursie, bez żadnej minimalnej kwoty
zakupu, z wyłączeniem określonych poniżej:
- W przypadku Chorwacji i Francji : produkty tytoniowe i papierosy elektroniczne,
- W przypadku Luksemburga, Wielkiej Brytanii, Czech i Polski: produkty alkoholowe i tytoniowe oraz
papierosy elektroniczne
(dalej „Produkt(y) kwalifikowany(e)”)
6.02

Aby wziąć udział:

we Francji, Luksemburgu, Wielkiej Brytanii, Czechach, Polsce i Chorwacji, Uczestnik musi:
-

odwiedzić w Okresie organizacji Konkursu jeden ze Sklepów ADF uczestniczących w Konkursie we
Francji, Luksemburgu, Wielkiej Brytanii, Czechach, Senegalu, Polsce i Chorwacji;
dokonać zakupu co najmniej jednego z wymienionych poniżej Produktów Kwalifikowanych, który musi
figurować się na pojedynczym paragonie z datą poprzedzającą jego udział w Konkursie;
zachować oryginalny paragon kasowy i dokument dotyczący wyjazdu z lotniska, stacji lub terminala
promowego, gdzie znajduje się sklep ADF (karta pokładowa, bilet kolejowy lub bilet promowy);
odwiedzić Witrynę i zarejestrować się, wypełniając obowiązkowe pola formularza (formuła
grzecznościowa, nazwisko, imię, adres e-mail, nazwa lotniska, stacji lub terminala promowego, w której
wygenerowano pokwitowanie);
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-

-

zaznaczyć pole: „Przeczytałem(am) i akceptuję regulamin konkursu;
zaznaczyć pole: „Przeczytałem(am) i akceptuję politykę ochrony danych;
zaznaczyć lub nie pole: „Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informatorów firmy Aelia Duty Free”;
opracować własną kreację wizualną (zdjęcie, ilustracja lub rysunek) przedstawiającą wakacje jego
marzeń, przesyłając jedno ze swoich osobistych zdjęć z własnego komputera lub poprzez użycie jednego
ze zdjęć z galerii.

W przypadku Szwajcarii, Uczestnik musi:
-

-

zachować oryginalny dokument dotyczący wyjazdu z lotniska, stacji lub terminala promowego, gdzie
znajduje się sklep ADF (karta pokładowa, bilet kolejowy lub bilet promowy);
odwiedzić Witrynę i zarejestrować się, wypełniając obowiązkowe pola formularza (formuła
grzecznościowa, nazwisko, imię, adres e-mail);
zaznaczyć pole: „Przeczytałem(am) i akceptuję regulamin konkursu”;
zaznaczyć pole: „Przeczytałem(am) i akceptuję politykę ochrony danych”;
zaznaczyć lub nie pole „Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informatorów firmy Aelia Duty Free”;
opracować własną kreację wizualną (zdjęcie, ilustracja lub rysunek) przedstawiającą wakacje jego
marzeń, przesyłając jedno ze swoich osobistych zdjęć z własnego komputera lub poprzez użycie jednego
ze zdjęć z galerii.

W przypadku wszystkich krajów:
Po przesłaniu Uczestnik zostaje poinformowany, że jego kreacja wizualna podlega moderacji. Otrzyma
wiadomość e-mail potwierdzającą zatwierdzenie przesłanej Kreacji wizualnej w ciągu dwóch dni roboczych:
o jeśli Kreacja wizualna jest zatwierdzona, zostanie opublikowana na Witrynie wraz z kreacjami
wszystkich pozostałych uczestników (dalej: „Galeria”). Uczestnik będzie mógł uzyskać do niej
dostęp w Galerii i udostępniać ją swoim kontaktom za pośrednictwem poczty e-mail i/lub serwisu
Facebook i/lub WeChat przez cały Okres organizacji Konkursu.
o W przypadku odrzucenia jego Kreacji wizualnej, Uczestnik otrzyma informacje dotyczące powodu
jej odrzucenia, które zostaną mu przesłane pocztą e-mail na adres wskazany podczas rejestracji.
Będzie mógł następnie przesłać lub opracować nową Kreację wizualną, pod warunkiem
przestrzegania postanowień Regulaminu.
Kreacje wizualne nie mogą stać w sprzeczności z zasadami Konkursu i muszą spełniać następujące kryteria
kwalifikacyjne:
o Kreacja wizualna Uczestnika musi przedstawiać jego wymarzone wakacje.
o Nie może stanowić żadnego zagrożenia dla wizerunku Organizatora.
o Musi być zgodna z zasadami porządku publicznego i dobrymi obyczajami, a w szczególności nie
może zawierać żadnych treści dotyczących przemocy lub mających charakter seksualny.
o Musi być zgodna z wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami oraz nie może naruszać
żadnych praw osób trzecich.
Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoją Kreację wizualną opublikowaną w ramach Konkursu i
zapewnia ochronę Organizatora przed jakimikolwiek roszczeniami, które mogłyby jej dotyczyć.
6.03

Jak głosować

Uczestnik i osoby, które zaprosił do głosowania, mogą głosować tylko raz dziennie na wybraną kreację (wskazując
swój adres e-mail) przez cały Okres organizacji Konkursu.
Uczestnik nie może głosować na swoje własne Kreacje wizualne.
Głosowanie nie umożliwia uzyskania jakichkolwiek nagród.
ARTICLE 7.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE
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Przesyłając swoją Kreację wizualną na Witrynę, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich
obowiązujących przepisów prawnych i oświadcza, że nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.
Uczestnik wyraźnie zobowiązuje się, że nie będzie publikować ani przekazywać za pośrednictwem Witryny
żadnych komentarzy lub treści:
a. obraźliwych, oszczerczych lub szkodliwych w jakikolwiek inny sposób dla honoru lub reputacji innych
osób;
b. rasistowskich, ksenofobicznych, rewizjonistycznych lub negacjonistycznych;
c. obscenicznych, pornograficznych, mających charakter pedofilii, obraźliwych lub w inny sposób
niezgodnych z dobrymi obyczajami;
d. o charakterze seksualnym;
e. stanowiących jakiekolwiek naruszenie praw innych osób, w tym prawa do prywatności, prawa do
wizerunku, prawa do nazwiska, praw godności ludzkiej lub zwierzęcej, ochrony dzieci i młodzieży lub
ochrony zwierząt;
f. stanowiących naruszenie praw własności intelektualnej innych osób, w szczególności prawa do znaków
towarowych, praw autorskich (obrazy, teksty, fotografie);
g. stanowiących naruszenie wizerunku i/lub reputacji Organizatora;
h. nakłaniających do dyskryminacji, nienawiści, przemocy lub popełnienia przestępstwa bądź wykroczenia;
i. o charakterze reklamowym, propagandowym, ekstremistycznym lub mających na celu prozelityzm;
j. które są w jakikolwiek sposób fałszywe, potencjalnie niebezpieczne lub mogące zagrażać życiu, zdrowiu
lub bezpieczeństwu innych osób;
k. które są w jakikolwiek sposób niezgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi.
Uczestnik zobowiązuje się nie przekazywać w ramach lub za pośrednictwem Witryny jakichkolwiek wiadomości
zawierających wirusy lub inne programy, które mogą spowodować szkody dla Organizatora, innych Uczestników
lub stron trzecich.
Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie powodował przeciążenia serwera obsługującego Witrynę.
Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego i karnego w
odniesieniu do jakichkolwiek komentarzy i/lub treści (teksty, obrazy, dźwięki itp.) oraz za Kreację wizualną, którą
przesyła i/lub przekazuje za pośrednictwem Witryny. Uczestnik wyraża zgodę na fakt, że Organizator może
usunąć z Witryny jakąkolwiek Kreację wizualną, która nie jest w pełni zgodna z postanowieniami niniejszego
Regulaminu lub obowiązującymi przepisami prawa.
Organizator zastrzega sobie prawo, na wniosek organu sądowego lub strony trzeciej, do przekazania wszelkich
posiadanych przez siebie informacji, umożliwiających lub ułatwiających identyfikację Uczestnika, takich jak adres
IP i czas połączenia, szczególnie w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika obowiązków określonych
powyżej.
Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub usunięcia dostępu do Witryny każdego Uczestnika, który
nie przestrzega ściśle postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawnych.
Uczestnicy będą zobowiązani do zapłaty Organizatorowi odszkodowania w pełnej kwocie (w tym za szkody
dotyczące wizerunku i/lub reputacji oraz za wszelkie koszty prawne i adwokackie) za wszelkie bezpośrednie lub
pośrednie szkody wynikające z zabronionych czynności lub jakichkolwiek bezprawnych działań dokonanych na
Witrynie lub za jej pośrednictwem.
ARTICLE 8.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Uczestnicy konkursu muszą być właścicielami praw do obrazu i uzyskać pozwolenie osób lub właścicieli miejsc
prywatnych rozpoznawalnych na zamieszczonym zdjęciu. Ponoszą oni we własnym zakresie wyłączną
odpowiedzialność za wszelkie prawa związane z prezentowanymi obrazami. Uczestnicy gwarantują ponadto, że
kreacje wizualne nie naruszają żadnych praw dotyczących prywatności i wizerunku osób oraz fotografowanych
miejsc prywatnych.
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W razie jakichkolwiek sporów dotyczących praw autorskich do przesłanych zdjęć, odpowiedzialność prawną
ponosić będą wyłącznie uczestnicy.
Uczestnicy zachowują prawa własności (prawa autorskie i wszystkie inne prawa) posiadane w odniesieniu do
Kreacji wizualnej, którą przesyłają na Witrynę. Przesyłając swoją Kreację wizualną na Witrynę, Uczestnicy
udzielają Organizatorowi bezpłatnej, obowiązującej na terenie całego świata, wieczystej, niewyłącznej, zbywalnej
i podlegającej dalszemu licencjonowaniu licencji na powielanie, publikowanie, ujawnianie, udostępnianie,
rozpowszechnianie publiczne, adaptację, modyfikowanie, tłumaczenie, publikowanie, reprezentowanie,
synchronizowanie, wyświetlanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek treści przesłanych lub opublikowanych w
Witrynie, samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, na dowolnym nośniku i w dowolnym formacie
znanym lub nieznanym do tej pory, przez dowolny system i we wszystkich sieciach, w tym w sieci Internet.
Uczestnik gwarantuje, że posiada wszystkie prawa i/lub że uzyskał wszystkie zgody, w tym dotyczące praw do
wizerunku osób pojawiających się w jego Kreacji wizualnej, a także jakiekolwiek niezbędne licencje i pozwolenia
dotyczące Kreacji wizualnej przesłanej na Witrynę.
Organizator jest wyłącznym właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej dotyczących struktury i treści
Witryny, a także baz danych, które zawiera. W szczególności, wszelkie elementy przedstawiane na Witrynie,
niezależnie od ich charakteru (teksty, obrazy, dźwięki, zdjęcia, filmy, muzyka, bazy danych, dane, logo, marki,
oprogramowanie, treści, kody, schematy itp.) są chronione prawami własności intelektualnej i pozostają
wyłączną własnością Organizatora. W związku z powyższym, jakiekolwiek powielanie (w tym pobieranie,
drukowanie itp.), przedstawianie, udostępnianie, rozpowszechnianie publiczne, adaptacja, modyfikacja,
tłumaczenie, transformacja, rozpowszechnianie, synchronizacja, integracja z inną witryną, wykorzystywanie
komercyjne lub nie i/lub ponowne wykorzystanie w jakikolwiek sposób całości lub części elementów figurujących
na Stronie jest surowo zabronione bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Organizatora.
Konsultacja i korzystanie z Witryny nie przyznaje Uczestnikowi żadnych praw własności intelektualnej do
jakichkolwiek elementów znajdujących się na Witrynie.
Organizator udziela Uczestnikom niewyłącznej, nieprzenoszalnej, nie podlegającej sublicencjonowaniu,
bezpłatnej licencji na ograniczony okres czasu na dostęp, wyświetlanie i korzystanie z Witryny oraz informacji,
baz danych i treści dostępnych na Witrynie, wyłącznie w celach prywatnych i w celu wzięcia udziału w Konkursie.
Firma będąca Organizatorem zastrzega sobie prawo do unieważnienia wyżej wymienionej licencji bez
wcześniejszego uprzedzenia w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia
prawa lub nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub usunięcia
dowolnego elementu Witryny bez wcześniejszego uprzedzenia w dowolnym momencie i do podjęcia wszelkich
odpowiednich środków w celu zakończenia naruszenia w przypadku jakiegokolwiek naruszenia jej praw własności
intelektualnej lub w celu ochrony integralności oraz prawidłowego funkcjonowania systemów komputerowych,
serwerów, baz danych, sieci, Witryny, danych osobowych Uczestników, jak również związanych z nimi praw
własności intelektualnej.
Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie powielać, hakować, pobierać, kopiować, udostępniać, rozpowszechniać
ani w żaden inny sposób wykorzystywać tekstów, baz danych, danych, kodów, obrazów ani treści Witryny.
Jakiekolwiek niedozwolone użycie jakichkolwiek elementów dostępnych na Witrynie (piractwo, podrabianie,
nielegalne pobieranie itp.) pociągnie za sobą wszczęcie postępowania cywilnego i/lub karnego oraz konieczność
zapłaty odszkodowania wraz z należnymi odsetkami na rzecz Organizatora. Uczestnik gwarantuje, że korzystanie
z Witryny nie spowoduje naruszenia obowiązujących przepisów lub praw osób trzecich, w tym praw własności
intelektualnej osób trzecich.
Article 9.

OPIS NAGRÓD

Konkurs umożliwia wygranie następujących Nagród (wcześniej i dalej: „Nagroda lub Nagrody”):
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-

Pierwsza Nagroda : spersonalizowana podróż dla jednej lub większej liczby osób o maksymalnej
wartości rynkowej 10 000 EUR (dziesięć tysięcy euro) brutto, do opracowania z biurem podróży
przekazane przez organizatora (dalej: „Podróż”).

-

Od drugiej do szóstej Nagrody : karta podarunkowa „lot + hotel” o maksymalnej wartości handlowej
500 EUR (pięćset euro) brutto, do opracowania z biurem podróży przekazane przez organizatora (dalej:
„Karta(y) podarunkowa(e)”).

-

Trzecia kategoria nagród - dla wszystkich uczestników : zniżka w wysokości 30 € oferowana przy
rezerwacji lotu + Hotel na www.lastminute.com do 31.12.2019 po rejestracji kodu AELIASUMMER2019
na specjalnej stronie https : //discount.lastminute.com do 30.09.2019.

Wskazana wartość każdej Nagrody odpowiada obowiązującej powszechnie cenie publicznej brutto lub cenie
szacowanej na dzień opracowania Regulaminu. Jest ona podawana wyłącznie jako wskazówka i może podlegać
zmianom.
Nagrody nie mogą być zwracane, wymieniane ani zastąpione jakimkolwiek innym przedmiotem, usługą lub
ekwiwalentem finansowym z jakiegokolwiek powodu.
Wymiana Nagród jest niedozwolona.
Organizator nie będzie świadczyć żadnych innych usług i nie udziela jakichkolwiek innych gwarancji, niż
przyznanie Nagród opisanych w Regulaminie i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia,
wypadki i/lub szkody, które mogą mieć miejsce podczas korzystania z Nagród.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do rzeczywistej jakości Nagrody w stosunku do
jakości ogłoszonej lub oczekiwanej przez Uczestnika, warunków jej przekazania oraz jakichkolwiek szkód
dowolnego rodzaju (obrażenia ciała, straty moralne, materialne lub inne), które może ponieść Uczestnik, który
zdobył Nagrodę (dalej: „Zwycięzca”) lub osoby, które mu towarzyszą.
Wszelkie dodatkowe koszty, które mogą zostać poniesione przez Zwycięzców i które nie są wyraźnie przewidziane
w Regulaminie, będą w całości opłacane przez Zwycięzców.
Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, w przypadku Zwycięzcy, którego krajem zamieszkania jest Polska,
dziewięć dziesiątych wartości zdobytej Nagrody będzie przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z samą
podróżą (transport, zakwaterowanie itp.), a jedna dziesiąta zdobytej Nagrody będzie dotyczyć dodatkowych
wydatków związanych z tą podróżą.
Article 10.
10.01

WYZNACZENIE ZWYCIĘZCÓW I PRZEKAZANIE NAGRÓD

Wyznaczenie zwycięzców:

Zwycięzcą podróży o wartości 10 000 EUR zostanie Uczestnik, który otrzyma największą liczbę głosów przez cały
Okres organizacji Konkursu.
Zwycięzcami Kart Podarunkowych o wartości 500 EUR zostanie pięciu następnych Uczestników, którzy otrzymali
największą liczbę głosów przez cały Okres organizacji Konkursu.
W przypadku wyniku ex-aequo, czyli takiej samej liczby głosów uzyskanych przez więcej, niż jednego Uczestnika,
jury złożone z 6 członków wyznaczonych przez Organizatora zbierze się najpóźniej w dniu 16 września 2019 r.,
aby wybrać Zwycięzcę spośród Uczestników, którzy uzyskali taką samą liczbę głosów. Wybór zwycięzcy zostanie
ustalony w drodze głosowania członków Jury.
Wyłoniony zostanie jeden zwycięzca każdej Nagrody spośród wszystkich krajów uczestniczących: Francja, Czechy,
Senegal, Polska, Chorwacja i Szwajcaria.
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10.02

Przekazanie nagród:

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygraniu jednej z Nagród na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do
udziału w Konkursie i będą musieli przesłać oryginały swoich biletów i paragonu kasowego (z wyjątkiem
Szwajcarii), a także kopię ważnego dowodu tożsamości listem poleconym najpóźniej do dnia 30 września 2019
roku, na podstawie stempla pocztowego, aby uzyskać przekazanie Nagrody przez Organizatora (dalej:
„Przekazanie Nagrody”).
Dokumenty poświadczające muszą zostać przesłane na adres konkursu, czyli: DREAM HOLIDAY – 8 rue Lavoisier
75008 PARIS, Francja.
W razie braku przesłania dokumentów poświadczających przez Zwycięzców w terminie określonym powyżej lub
w razie braku jakichkolwiek wymaganych elementów, będzie to uważane za rezygnację Zwycięzcy z Nagrody, a
Nagroda nie będzie przyznana ponownie, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności Organizatora z tego tytułu.
Zwycięzca wycieczki i zwycięzcy kart podarunkowych otrzymają pełne instrukcje dotyczące wykupienia nagrody.
Zwycięzcy podróży i kart podarunkowych będą dysponować terminem do 31 marca 2020 r. na odebranie swoich
Nagród (i do 30 września 2020 r. na podróż do 10 000 €). Jeśli Zwycięzcy nie odbiorą swoich Nagród po upływie
tego terminu, będzie to uważane za rezygnację Zwycięzcy z Nagrody, a Nagroda nie będzie przyznana ponownie,
bez jakiejkolwiek odpowiedzialności Organizatora z tego tytułu.
Wartość każdej Nagrody może zostać wykorzystana wyłącznie w celu organizacji pojedynczego pobytu na
warunkach określonych w Regulaminie. Pozostała niewykorzystana wartość nie może zostać wypłacona.
W żadnym wypadku, ewentualnie niewykorzystana pozostała kwota Nagrody wskazanej w Regulaminie nie może
zostać w żaden sposób wypłacona Uczestnikowi i/lub stronie trzeciej w jakiejkolwiek postaci.
Zwycięzca nie ma prawa otrzymania wypłaty jakiegokolwiek ewentualnego salda wygranej Nagrody w postaci
gotówkowej. Saldo to nie może zostać wypłacone w gotówce lub w jakiejkolwiek innej formie Zwycięzcy lub
żadnej osobie trzeciej.
Bez uszczerbku dla jakichkolwiek środków prawnych i możliwości anulowania rejestracji Uczestnika, Organizator
zastrzega sobie prawo do nieprzekazania Nagrody Zwycięzcy, jeśli ten ostatni podał fałszywe lub błędne dane
kontaktowe podczas rejestracji do udziału w Konkursie, a także jeśli w jakikolwiek oczywisty sposób usiłował
wpłynąć na wynik Konkursu i/lub jeśli nie przestrzegał postanowień Regulaminu.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia wiadomości e-mail z informacją
o Nagrodzie z powodu błędnego adresu e-mail wskazanego przez Uczestnika w formularzu rejestracji do udziału
w Konkursie, a także awarii usługodawcy internetowego i nieprawidłowego działania sieci Internet.
Zwycięzca i jego osoby towarzyszące muszą upewnić się, że ich paszport, wiza i wszelkie inne wymagane
dokumenty podróży są ważne dla każdej organizowanej podróży. Żadna inna podróż nie zostanie zorganizowana
w przypadku, gdy Zwycięzca nie będzie mógł z jakiegokolwiek powodu wziąć udziału w podróży opracowanej z
biurem.
Jeśli Zwycięzca uczestniczył w Konkursie za pośrednictwem jednego z uczestniczących Sklepów ADF w Polsce,
zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami będzie zobowiązany do zapłaty zryczałtowanego podatku w
wysokości 10% wartości Nagrody, zanim będzie mógł odebrać Nagrodę. Podatek ten musi zostać zapłacony w
Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Uczestnika, który będzie musiał złożyć
deklarację podatkową na odpowiednim formularzu za rok, w którym otrzyma wyżej wymienioną Nagrodę.
Zwycięzca biorący udział w Konkursie w Polsce będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za zapłatę podatku w
odniesieniu do otrzymanej Nagrody.
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Article 11.

DOSTĘPNOŚĆ WITRYNY

Witryna jest dostępna przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
Niemniej jednak, Organizator przeprowadza systematycznie aktualizację Witryny. W razie potrzeby może
zawiesić dostęp do niej lub zamknąć ją na czas nieokreślony. Elementy Witryny mogą po pewnym czasie być
przeterminowane, a Organizator nie jest w stanie zaktualizować tych elementów w żaden sposób.
Przerwanie lub zawieszenie dostępu do Witryny, zaplanowane lub nie, może mieć miejsce w szczególności w
związku z potrzebami dotyczącymi przeprowadzania prac konserwacyjnych, problemami z działaniem sieci lub
oprogramowania, a także dotyczącymi bezpieczeństwa lub w razie wystąpienia przypadku siły wyższej. Uczestnik
nie może żądać żadnych opłat ani odszkodowań w przypadku przerwania lub zawieszenia dostępu do Witryny.
Organizator nie ponosi także żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy jeden lub więcej Uczestników nie będzie
w stanie połączyć się z Witryną z powodu jakiegokolwiek problemu lub usterki technicznej, w szczególności
związanej z zatłoczeniem sieci, z przyczyn niezależnych od jego woli.
Article 12.

BEZPIECZEŃSTWO

Organizator zobowiązuje się do zapewnienia, że systemy, programy lub inne elementy, które kontroluje,
odpowiadają aktualnemu stanowi technologii w dziedzinie bezpieczeństwa.
Uczestnicy są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa systemów, programów i danych, za które ponoszą
odpowiedzialność.
W przypadku naruszenia obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator może natychmiast
zablokować dostęp Uczestników, których to dotyczy. Organizator ma prawo domagania się zapłaty
odszkodowania wraz z należnymi odsetkami.
ARTICLE 13.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie, w tym za utratę danych, straty finansowe, utratę obrotów,
utracone zyski, wyciek lub kradzież danych, kradzież tożsamości, uszczerbek na zdrowiu, zagrożenie dla
integralności lub życia innych osób (oraz zwierząt), a także jakiekolwiek inne straty lub szkody poniesione przez
Uczestnika, wynikające z następujących okoliczności: (i) korzystanie z witryny lub niemożność jej używania, (ii)
nieuprawniony dostęp do danych lub ich modyfikacja, (iii) zamieszczane treści lub zachowanie jakiejkolwiek
strony trzeciej na witrynie (iv) wszelkie inne działania lub zaniechania dotyczące witryny lub (v) jakiekolwiek
niewłaściwe lub niezgodne z prawem zachowania bądź czynności jakiegokolwiek uczestnika.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie, które mogą
wynikać z dostępu lub korzystania z witryny lub któregokolwiek z jej elementów i nie ponosi żadnej
odpowiedzialności, która może wynikać z braku dostępu lub możliwości korzystania z witryny.
Organizator nie odpowiada i nie może w żaden sposób ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody lub
konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów przez uczestników.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ryzyko związane z instalacją oprogramowania
wykorzystywanego w celu wyświetlania witryny lub jakiekolwiek szkody wynikające z błędów transmisji, wad
technicznych, przeciążenia lub przerw w komunikacji.
W ujęciu ogólnym, odpowiedzialność Organizatora jest wykluczona, gdy szkoda została spowodowana
jakimikolwiek przyczynami, które pozostają poza jego kontrolą, a w szczególności naruszeniem przez uczestników
ich zobowiązań prawnych lub umownych..
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Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia z jakiegokolwiek powodu
wiadomości e-mail zawierającej przeznaczoną dla uczestnika informację o wygraniu jednej z nagród.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu za awarie związane z połączeniami
telefonicznymi i internetowymi podczas uczestnictwa w konkursie, ani za jakiekolwiek opóźnienia i/lub
anulowanie i/lub modyfikację operacji z przyczyn od niego niezależnych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub błędy w zakresie przesyłania poczty elektronicznej,
niezależne od jego woli i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego korzystania z
komputera / tabletu lub smartfonu, bądź jakichkolwiek incydentów związanych z użytkowaniem komputera /
tabletu lub smartfonu (w szczególności w odniesieniu do wszelkich szkód, materialnych lub niematerialnych,
dotyczących uczestników, ich sprzętu komputerowego i przechowywanych w nim danych, a także konsekwencji,
jakie mogą z tego wyniknąć dla jego działalności osobistej, zawodowej lub handlowej), a także dotyczących
dostępu do Internetu, linii telefonicznej lub jakichkolwiek innych połączeń technicznych.
W przypadku przyznania przez system komputerowy jakichkolwiek nagród nieprzewidzianych w niniejszym
Regulaminie, wiadomości informujące uczestników, że wygrali nagrodę zostaną uznane za nieważne. W żadnym
wypadku liczba nagród nie może przekroczyć liczby określonej w niniejszym regulaminie.
Article 14.

SIŁA WYŻSZA

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, jeśli pozostają one poza jej kontrolą
lub są wynikiem zdarzenia siły wyższej, w tym klęski żywiołowej, wojny, pożaru, powodzi, wybuchu lub zamieszek.
Article 15.

ZDEPONOWANIE / MODYFIKACJE / DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI NINIEJSZEGO REGULAMINU

Pełna treść niniejszego Regulaminu wraz z aneksami została zdeponowana w kancelarii prawnej SCP LPF &
Associés, 7 rue Sainte Anastase, 75003 Paryż, Francja.
Regulamin będzie dostępny bezpłatnie w recepcji Sklepów ADF w okresie od 2 lipca 2019 r. do 28 sierpnia 2019
r. w godzinach otwarcia danego Sklepu ADF oraz na Witrynie przez cały Okres organizacji Konkursu.
Jedynie wersja Regulaminu zdeponowana w kancelarii prawnej ma znaczenie obowiązujące i nadrzędne w
odniesieniu do jakiejkolwiek innej ewentualnej wersji.
Article 16.

ZAPYTANIA I REKLAMACJE

Żadne informacje nie będą przekazywane w odniesieniu do jakichkolwiek zapytań (w formie pisemnej, ustnej lub
innej) dotyczących interpretacji lub obowiązywania niniejszego Regulaminu, zasad przeprowadzenia Konkursu
i/lub wyznaczenia Zwycięzców.
W przypadku jakichkolwiek sporów lub reklamacji, z jakiegokolwiek powodu, odpowiednie wnioski muszą być
przesyłane do Organizatora na adres Konkursu określony w artykule 1 w terminie nieprzekraczającym siedmiu
dni od zakończenia Konkursu (obowiązuje data stempla pocztowego).
W przypadku sporu między organizatorem a uczestnikiem zamieszkałym w Republice Czeskiej, który nie może
zostać rozwiązany w drodze porozumienia między stronami, uczestnik może przesłać skargę do uprawnionego
organu administracyjnego:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Česká republika
e-mail: adr@coi.cz
Article 17.

DANE OSOBOWE

Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik może przekazać Organizatorowi określone dane osobowe, a także inne
informacje dotyczące jego osoby (czas odwiedzin na Witrynie, wykorzystywana przeglądarka internetowa, adres
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IP, dane geolokalizacyjne itp.). Przekazując swoje dane osobowe za pośrednictwem Witryny, Uczestnik wyraża
zgodę na wykorzystanie tych danych przez Organizatora zgodnie z polityką ochrony danych dostępną na witrynie

www.dreamholidaywinner.com
ARTICLE 18.

RÓŻNE

Niniejszy Regulamin stanowi całość porozumienia pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem w odniesieniu do
jego przedmiotu.
Fakt, niewykonania lub niewyegzekwowania przez Organizatora jakichkolwiek praw lub postanowień niniejszego
Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się danego prawa lub postanowienia.
Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne i/lub będzie unieważnione
przez sąd, strony uzgadniają niniejszym, że ich zamiary określone w postanowieniu będą egzekwowane w
maksymalnym możliwym zakresie, a wszystkie pozostałe postanowienia tego Regulaminu w pełni pozostają w
mocy. Tytuły artykułów niniejszego Regulaminu zostały zamieszczone jedynie dla ułatwienia jego czytania i nie
mają żadnych skutków prawnych ani umownych. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu
zostanie uznane przez sędziego za niezgodne z prawem lub niewykonalne w konkretnym przypadku, pozostała
część postanowienia i wszystkie pozostałe postanowienia pozostają w pełni obowiązujące.
Uczestnik nie może scedować ani przenieść żadnych swoich praw lub obowiązków, ani też podzlecać wykonania
jakichkolwiek swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. Organizator może scedować lub
przenieść dowolne swoje prawo lub zobowiązanie, bądź podzlecić wykonanie któregokolwiek ze swoich
zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu jakiejkolwiek osobie trzeciej w dowolnej chwili, bez
konieczności uzyskania zgody Uczestnika (zgoda ta jest udzielana poprzez zaakceptowanie niniejszego
Regulaminu).
Article 19.

PRAWO WŁAŚCIWE I KOMPETENCJE SĄDÓW

Niniejszy Regulamin, polityka ochrony danych i wszelkie wynikające z nich zagadnienia podlegają wyłącznie
francuskiemu prawu materialnemu, z wyłączeniem jakichkolwiek zasad konfliktu praw, wynikających z
międzynarodowego prawa prywatnego.
Wszelkie spory dotyczące niniejszego Regulaminu i/lub polityki ochrony danych mogą być rozstrzygane wyłącznie
przez sądy powszechne właściwe dla siedziby firmy będącej Organizatorem.
Sporządzono w Paryżu we Francji, dnia 28/06/2019.
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ZAŁĄCZNIK 1: Lista uczestniczących Sklepów Aelia Duty Free

FRANCE
BEAUVAIS

SRB1

BORDEAUX

SRX1

BORDEAUX

SRX2

BORDEAUX

SRX3

LA ROCHELLE

LRH1

LA ROCHELLE

LRH2

GARE DU NORD

SGM1

LA REUNION

RUN1

LA REUNION

RUN2

LILLE

SRL1

LYON

SP3C

LYON

LYS1

MARSEILLE

MRS1

MARSEILLE

MRS3

NANTES

SRN1

NANTES

SRN2

NICE

SNI1

NICE

SNI2

NICE

SNI5

NICE

SNI6

NICE

SNI7

NICE

SNI9

STRASBOURG

SRS1

STRASBOURG

SRS2

TARBES LOURDES

LDE1

TOULON HYERES

TLN1
LUXEMBOURG

Luxembourg

LUX1

SENEGAL
DAKAR

DKR1

DAKAR

DKR2

NEW CALEDONIA
NOUMEA

NOU1

NOUMEA

NOU2

CROATIA
ZAGREB

ZAG3
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SWISS
GENEVA

GVA3

GENEVA

GVA4

GENEVA

GVA6

GENEVA

GVA7

GENEVA

GVA8

GENEVA

GVA9

ITALY
PALERMO

PMO

ROMA

CIA1

ROMA

FCO1

ROMA

FCO2

ROMA

FCO3

ROMA

FCO4

ROMA

FCO5

ROMA

FCO6

ROMA

FCO7

ROMA

FCO8

ROMA

FC21

ROMA

FC14

TREVISO

TFS1

VENISE

VCE1

VENISE

VCE2
CZECH REPUBLIC

KARLOVY VARY

KLV1

OSTRAVA

OST1

OSTRAVA

OST2

PRAGUE

PRG2

PRAGUE

PRG6

PRAGUE

PRG7

PRAGUE

PRG8

PRAGUE

PRG9

PRAGUE

PRMO

PRAGUE

PRM4

PRAGUE

PRM5

PRAGUE

PRM8

PRAGUE

PRM9

PRAGUE

PRP2

PRAGUE

PRP3

PRAGUE

PRP4

PRAGUE

PRT1
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UNITED KINGDOM
BELFAST

BFS1

LONDON CITY

LCY1

LUTON

LTN1

LUTON

LTN3

LUTON

LTN4

IRISH FERRIES

IFE1

IRISH FERRIES

IFE2

IRISH FERRIES

IFE3

IRISH FERRIES

IFE4

IRISH FERRIES

IFE5

POLAND
KRAKOW

KRK1

GDANSK

GDN1

GDANSK

GDN2

GDANSK

GDN5

LODZ

LCJ1

LUBLIN

LUZ1

SZYMANY

SZY1

SZCZECIN

SZZ1

SZCZECIN

SZZ2

WARSAW

WA10

WARSAW

WA11

MODLIN

WMI1
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