Załącznik nr 5 do Regulaminu Promocji „Wylicytuj podróż marzeń”

Regulamin wycieczki

§1
Niniejszy Regulamin reguluje zasady uczestnictwa w wycieczce na Bali, która jest nagrodą w
konkursie „Wylicytuj podróż marzeń” organizowanym w hurtowniach Eurocash Cash&Carry.
Wycieczka odbywa się od 31 marca do 7 kwietnia 2020r.

§2
Uczestnik wycieczki oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni akceptuje
jego treść.

§3
Uczestnik wycieczki oświadcza, że zapoznał się z podanymi informacjami na stronie
internetowej wycieczki, warunkami lokalowo-miejscowymi hotelach, z programem
animacyjnym i w pełni je akceptuje.

§4
1. Organizatorem wycieczki jest UTE Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w: Poznaniu przy
ulicy Mickiewicza 24/8c, tel.: 517 054 634, e-mail.: bali@utegroup.pl
2. Osobą reprezentującą Organizatora wycieczki jest: Aleksandra Piskuła

§5
1. Uczestnikami Wyjazdu w Konkursie mogą być przede wszystkim klienci Eurocash
Cash & Carry, którzy wygrali wycieczkę w Konkursie oraz towarzyszące im osoby
pełnoletnie.
2. W wyjeździe nie mogą uczestniczyć osoby nieletnie, poniżej 18 roku życia.
3. Uczestnik, w celu rezerwacji miejsca w samolocie musi podać swoje pełne dane
najpóźniej do dnia 3 marca 2020r.
4. Każda zmiana dokonana po tym terminie, a nie później niż 48h przed wylotem
skutkować będzie naliczeniem opłaty w wysokości 800zł.
5. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wyjeździe jest posiadanie polskiego
paszportu ważnego minimum 6 miesięcy od daty powrotu do kraju (wjazd bezwizowy
obejmuje okres 30 dni i nie podlega przedłużeniu).

§6
W przypadku konieczności rezygnacji z wycieczki z jakichkolwiek przyczyn Uczestnik
powinien powiadomić Organizatora nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

§7
W ramach wycieczki uczestnik ma zagwarantowane:
 przelot na trasie Warszawa – Denpasar – Warszawa (klasa ekonomiczna)
31/03/2020
Warszawa – Doha 09:25 - 16:10
Doha – Denpasar
17:30 - 08:10+1*
06/04/2020
Denpasar – Doha
18:45 - 23:45
Doha – Warszawa 01:50 - 06:50+1*
*dnia następnego
Przelot realizowany przez linie lotnicze Qatar Airways

 noclegi w opisanych hotelach wg programu (pokoje 2os.)
HOTEL Tjampuhan Ubud 4* (2 noclegi)
HOTEL Sol Beach House Bali Benoa 5* + formuła All inclusive (3 noclegi)
 posiłki wg programu (obfite posiłki, menu od 2 do 4 dań w zależności od miejsca, do
posiłków pakiet napoi: woda, 2 piwa lub 2 kieliszki wina), w hotelu w Benoa posiłki i
napoje w ramach all inclusive
 transfery wg programu (woda podczas przejazdów, mokre chusteczki, snaki)
 atrakcje wg programu chyba że opisane jako opcjonalne
 opieka przewodnika lokalnego
 podatki lokalne i napiwki
 opieka koordynatora UTE
 branding podstawowy (pakiet materiałów wyjazdowych: okładki na bilety, zawieszki,
program, tłumaczone menu, oznaczenia, flaga wyjazdowa
 ubezpieczenie turystyczne (suma ubezpieczenia 50 000 EUR, KL+NNW+BP+OC)
 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

§8
Uczestnik wycieczki powinien dbać o sprzęt udostępniony do wspólnego użytkowania oraz
mienie społeczne i prywatne znajdujące się w miejscu zakwaterowania, dbać o czystość,
higienę i zdrowie.

§9
1. Uczestnicy zakwaterowani w określonym pokoju zobowiązują się do zdania pokoju w
stanie nienaruszonym ostatniego dnia wycieczki.
2. Uczestnicy, którzy zauważą szkody w swoich pokojach przy zameldowaniu, są
zobowiązani niezwłocznie zgłosić je przedstawicielom hotelu, aby uwolnić się od
odpowiedzialności za ich spowodowanie.

§10
1. Organizator wycieczki nie sprawują pieczy nad Uczestnikiem oraz jego mieniem w
trakcie trwania Wycieczki.
2. Uczestnik bierze udział w zajęciach integracyjnych na własną odpowiedzialność.
3. Za wszelkie szkody powstałe z winy własnej Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność
prawną i finansową.

§11
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka UTE Group sp. z o.o. Sp.k. z
siedzibą w Poznaniu. Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość skontaktowania się z
Administratorem w kwestiach związanych z ochroną danych za pośrednictwem adresu:
UTE Events Sp. z o.o, 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 73b/28 bądź adresu e mail
daneosobowe@utegroup.com, z dopiskiem RODO
2. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników wyjazdu na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a, lit. b, lit.c, oraz lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej
jako: ”RODO”), w celu:

a) organizacji wycieczki na Bali
b) obsługi roszczeń związanych z Wycieczką;
c) prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług;
Przekazanie przez Pana / Pani danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże są one
niezbędne do zapewnienia udziału w tym wyjeździe, bez ich otrzymania Pana / Pani
uczestnictwo w wyjeździe nie będzie możliwe.
3. Dane osobowe będą przechowywane do dnia zakończenia wycieczki lub do dnia
rezygnacji z uczestnictwa w wyjeździe. Okres przechowywania danych może zostać
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli będzie to niezbędne
dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
Administratora.
4. Dane osobowe przetwarzane w ramach realizacji Promocji mogą zostać udostępnione
innym podmiotom, które będą wykonywały poszczególne usługi w ramach Pani / Pana
udziału w wyjeździe na Bali, w szczególności: przewoźnikom i ich przedstawicielom,
hotelom, poddostawcom na Bali, firmie ubezpieczeniowej, partnerom technicznym.
5. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe obejmują:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) prawo do sprostowania danych;
c) prawo żądania usunięcia danych;
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
h) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
6. Prawa wymienione w pkt a-f oraz h powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt
na adres, adres mailowy podany na wstępie, lub adres siedziby Administratora.

§12
1. Uczestnik Wycieczki akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że jego stan zdrowia
pozwala na Wycieczkę, a w przypadku jakichś szczególnych przypadłości powiadomi
Organizatora o możliwych działaniach w przypadku nawrotu/ataku choroby.
2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Wycieczki oraz hoteli, w
którym będzie przebywać w ramach wycieczki.
Oświadczam, że zapoznałem się z powyższym regulaminem i zobowiązuję się do jego
stosowania. Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią, w pełni odpowiadającą za swoje
czyny.
………………………………………
Data i podpis Uczestnika

