
REGULAMIN

KONKURSU DLA AGENTÓW 

BIURA PODRÓŻY INDEX 2017

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Biorąc udział w konkursie, agent (zwany dalej Agentem) akceptuje treść niniejszego Regulaminu
i zobowiązuje się stosować do jego postanowień.

2. Organizatorem Konkursu o nazwie “Konkurs dla Agentów Biura Podróży INDEX 2017” (zwanego

dalej Konkursem) jest Biuro Podróży INDEX SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Katowicach przy ulicy

Stawowej 5/7 (zwany dalej Organizatorem).
3. Celem  Konkursu  jest  wyłonienie  trzech  Agentów,  którzy  biorąc  udział  w  Konkursie  spełnią

wszystkie warunki, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

Rozdział II
Przedmiot Konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest  wygenerowany przez danego Agenta obrót  poprzez sprzedaż imprez
Organizatora.

2. W Konkursie biorą udział rezerwacje dokonane w terminie od 10.04.2017 r. do 31.12.2017 r.

Rozdział III
Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie mogą brać udział Agenci, z którymi Organizator posiada podpisaną umowę agencyjną.
2. W  przypadku  Agentów,  którzy  są  częścią  sieci  sprzedaży/handlowej,  każdy  z  punktów/salonu

sprzedaży lub oddział może wziąć udział w konkursie, a jego obrót liczony jest indywidualnie.

Rozdział IV
Zasady udziału w Konkursie

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Konkurs trwa od dnia 10 kwietnia 2016 r. do dnia 28 lutego 2018 r.
3. Agenci do Konkursu mogą zgłaszać się od 10 kwietnia 2017 r. do 31.05.2017 r.
4. Podstawą  udziału  Uczestnika  w  Konkursie  jest  wypełnienie  formularza  zgłoszeniowego  on-line

dostępnego na stronie http://bit.ly/Formularz-Konkurs-Agenci-INDEX-2017
5. Agent  może  dokonywać  rezerwacji  imprez  Organizatora  przez  dowolny  system  rezerwacyjny,

w którym znajduje się oferta Organizatora.
6. Za każde 100 zł wygenerowanego obrotu przez danego Agenta Organizator przyznaje 10 punktów.
7. Treść  Regulaminu  Konkursu  Agent  może  pobrać  ze  strony  internetowej  Organizatora,  tj.

http://bit.ly/Regulamin-Konkurs-Agenci-INDEX-2017
8. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wykluczenia  z  udziału  w  Konkursie  Agenta,  którzy  nie

przestrzega postanowień Regulaminu.
9. Agent może zrezygnować z udziału w Konkursie do momentu jego rozstrzygnięcia.

http://bit.ly/Formularz-Konkurs-Agenci-INDEX-2017
http://bit.ly/Regulamin-Konkurs-Agenci-INDEX-2017


10. Organizator na prośbę Agenta może udzielić mu informacji o liczbie zgromadzonych przez niego
punktów.

11. Organizator nie informuje o liczbie zgromadzonych punktów przez poszczególnych Agentów.
12. W  ciągu  trwania  Konkursu  Organizator  poinformuje  mailowo  trzykrotnie  (na  początku  lipca,

października  i  grudnia  2017  r.)  wszystkich  swoich  Agentów o  pierwszych  dziesięciu  Agentach,
którzy w danym momencie mają największą liczbę punktów (bez podania konkretnej liczby).

Rozdział V
Nagrody oraz zasady ich przyznawania

1. Organizator po upływie terminu rezerwacji, które biorą udział w Konkursie podsumowuje obroty
zgłoszonych Agentów i przelicza je na punkty.

2. Nagrodami w Konkursie za zdobycie największej liczby punktów są:
a) za zajęcie Igo miejsca – wycieczka do Włoch (Wenecja, Asyż, Rzym) HB,
b) za zajęcie IIgo miejsca – wycieczka do Paryża z noclegiem w Hotelu Premiere Classe HB,
c) za zajęcie IIIgo miejsca – wycieczka do Pragi z noclegiem w hotelu w Pradze HB.

3. Agent, który uzyskał liczbę punktów kwalifikującą go do otrzymania nagrody otrzymuje prawo do
wyznaczenia  maksymalnie  swoich  dwóch  pracowników  (zwani  dalej  Pracownikami)  z  danego
biura/punktu/salonu/oddziału do wykorzystania nagrody.

4. W sytuacji, gdy Agenci uzyskali taką samą liczbę punktów, o kolejności w rankingu i ewentualnym
zdobyciu  nagrody  decyduje  kolejność  wypełnienia  formularza  zgłoszeniowego  do  Konkursu  -
nagrodę otrzymuje Agent, który wypełnił wcześniej formularz on-line.

5. W przypadku,  gdy Agent  wyznaczy dwóch Pracowników zostaną oni  zakwaterowani  w jednym
pokoju 2-osobowym. W przypadku,  gdy Agent wyznaczy tylko jednego Pracownika zostanie on
zakwaterowany w pokoju na wyłączność.

6. Agent, który otrzymał wycieczkę zobligowany jest do wypełnienia i dostarczenia do Organizatora
oświadczenia  z  informacją,  iż  osoby,  które  skorzystają  z  wycieczki  są  u  niego  zatrudnione.
Oświadczenie zostanie przesłane do Agenta po poinformowaniu go o wygranej.

7. Pracownicy  Agenta  mogą  wykorzystać  nagrodę  w  dowolnym  wybranym  przez  siebie  terminie
z oferty Organizatora na 2018 r.

8. Pracownicy Agenta, którzy będą brać udział w wyciecze ponoszą wyłącznie koszty ewentualnych
dopłat  obligatoryjnych  oraz  biletów wstępu  do  zwiedzanych  obiektów  (w  zależności  od  oferty
konkretnej wycieczki).

9. Organizator  zapewnia  Pracownikom  Agenta  transport  na  trasie  głównego  autokaru  (miasta
w rozkładzie jazdy bez dopłat).  W przypadku, gdy Pracownicy decydują się na wyjazd z miasta,
z którego  organizowane  jest  połączenie  dojazdowe  (miasta  w  rozkładzie  jazdy  za  dopłatą),
Organizator potwierdza im realizację tego połączenia na około 7 dni przed datą wyjazdu. W sytuacji,
gdy takie  połączenie  nie  będzie  realizowane,  Organizator  zapewni  Pracownikom Agenta  dojazd
transportem publicznym do najbliższego miejsca wyjazdu.

10. W  przypadku  odwołania  przez  Organizatora  imprezy,  w  której  mają  wziąć  udział  Pracownicy
Agenta, Organizator zaproponuje im wyjazd w innym terminie.

11. Nagroda będzie wydana w formie umowy rezerwacji na wyjazd organizowany przez Organizatora.
Organizator wyda umowę w momencie, gdy Organizator będzie miał przygotowaną swoją ofertę
sprzedaży na  dany sezon  i  będzie  miał  możliwość  fizycznego  założenia  rezerwacji  w systemie
rezerwacyjnym.

12. W terminie do 14 dni od wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator poinformuje ich o wygranej
drogą telefoniczną oraz mailową. 



13. Zwycięzcy Konkursu nie mają możliwości zamiany Nagrody na wypłatę pieniężną (ani w całości,
ani w części), ani na jakąkolwiek inną nagrodę rzeczową. W przypadku, gdy zwycięzca Konkursu
rezygnuje  z  wygranej  Nagrody nie  otrzymuje  on  ekwiwalentu  pieniężnego  od  Organizatora  za
Nagrodę, z której zwycięzca Konkursu zrezygnował (ani w części, ani w całości).

14. Decyzje Organizatora są ostateczne.

Rozdział VI
Dane osobowe Uczestników

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Konkursu pozostaje
Biuro Podróży INDEX SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Stawowej 5/7. 

2. Biorąc udział  w Konkursie Agent  oraz jego pracownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora Konkursu ich danych osobowych dla wypełnienia celów związanych z wykonaniem
zobowiązań wynikających z Konkursu wobec jego uczestników, polegających w szczególności na
wyłonieniu zwycięzców. 

3. Dane osobowe Agenta oraz jego pracowników podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

4. Dane osobowe Agenta oraz jego pracowników będą przetwarzane wyłącznie do czasu wykorzystania
nagrody (odbycie wycieczki przez Pracowników Agenta).

Rozdział VIII
Odpowiedzialność Organizatora

1. Odpowiedzialność  Organizatora  ograniczona  jest  do  wartości  i  liczby  nagród  określonych
w niniejszym Regulaminie.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na
wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

1. Zasady udziału w Konkursie określa niniejszy Regulamin. 
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w trakcie trwania Konkursu

w niniejszym Regulaminie.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.


