REGULAMIN AKCJI „Promocja sprzedaży #WSZYSCY Z BAŁTYKU”
(dalej zwany: Regulaminem)

I. ORGANIZACJA I ZASADY AKCJI
1. Organizatorem Akcji „Promocja sprzedaży #WSZYSCY Z BAŁTYKU” zwanej dalej Akcją, jest Travel
Profi Partner Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 5, 61-737 Poznań, zwana dalej
Organizatorem.
2. Akcja trwa w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r., zwana dalej Okres Akcji.
3. Akcja polega na promocyjnej sprzedaży wyjazdów zagranicznych i krajowych w salonie podróży
Travel Profi Partner w Bałtyk Poznań, przy ul. Roosevelta 22 i przystąpieniu do Klubu Podróżnika
Travel PP.
4. W Akcji może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22
Kodeksu cywilnego, która w terminie od 1 grudnia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. dokona rezerwacji,
wpłaci zaliczkę i podpisze umowę na wyjazd zagraniczny lub krajowy.
5. Akcja polega na nagrodzeniu Uczestników, którzy dokonali zakupu wyjazdów zagranicznych lub
krajowych w salonie TPP Bałtyk Poznań, zrobili zdjęcie lub nakręci film z podróży i prześle materiał na
adres marketing@travelpp.pl. Każda z wyżej wymienionych osób zostanie członkiem Klubu
Podróżnika i będzie mogła korzystać z wyjątkowych ofert, niedostępnych dla innych.
6. Informacje na temat Akcji dostępne są w salonie podróży Travel Profi Partner w Bałtyk Poznań i na
stronie www.travelpp.pl
7. Uczestnikami Akcji nie mogą być pracownicy Travel Profi Partner Sp. z o. o. oraz podmiotów
powiązanych z Travel Profi Partner Sp. z o. o. w rozumieniu art. 4 §1 ustawy z dnia 15 września 2000
r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037), osoby współpracujące na podstawie
stosunku cywilnoprawnego z Organizatorem lub ww. podmiotami powiązanymi i/lub członkowie
najbliższych rodzin tych osób.
II. POZOSTAŁE
1. Przez przystąpienie do Akcji uczestnik wyraża zgodę na warunki Akcji określone w niniejszym
Regulaminie, oświadcza że spełnia warunki uczestnictwa w Akcji, w tym potwierdza, że ukończył
lat 18 i zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu, a także wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
2. Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: jeżeli
wskutek działania siły wyższej (powodzie, trzęsienia ziemi, kataklizmy, zamieszki, itp.) prawidłowa
realizacji Akcji w terminie nie byłaby możliwa – Organizatorowi przysługuje prawo do
wcześniejszego zakończenia Akcji.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
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