Regulamin Konkursu „Punktuj zimą z Coca-Cola”,
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Punktuj zimą z Coca-Cola” zwanej dalej („Konkursem”).
2. Podmiotem urządzającym Konkurs jest FORTIS - KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI Sp.
Jawna, z siedzibą w Warszawie (01-645) przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).
3. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich podmiotów, które są zarejestrowanymi klientami
Hurtowni Eurocash Cash&Carry (tzn. zarejestrowanymi w systemie informatycznym Eurocash
służącym do rejestrowania zakupów w Hurtowniach, dalej „system informatyczny Eurocash”),
właściciel prowadzących sklepy spożywcze zrzeszone w sieci abc, które dokonały zakupu
Produktów promocyjnych w okresie trwania Promocji w celu ich dalszej odsprzedaży detalicznej
(dalej: Uczestnicy).
4. Uczestnikami Promocji nie mogą być podmioty, które są zarejestrowanymi klientami Hurtowni, ale
dokonały zakupu Produktów promocyjnych w okresie trwania Promocji w celu ich dalszej
odsprzedaży hurtowej.
5. Uczestnikami konkursu nie mogą być podmioty, które nie wyraziły wcześniej zgody na
przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych przez Eurocash Cash&Carry
(zgoda na przetwarzanie danych odbywa się w standardowej procedurze poprzez podpisanie
odpowiedniego zaświadczenia dostępnego u Kierownika Hurtowni). W Konkursie nie będą brani
pod uwagę klienci, którzy sprzeciwiają się przetwarzaniu swoich danych osobowych w celach
marketingowych Eurocash Cash&Carry lub wyrazili inny podobny sprzeciw, którego konsekwencją
jest niemożność przetwarzania danych takiej osoby w celu realizacji Konkursu zgodnie z niniejszym
Regulaminem. W przypadku cofnięcia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez klienta,
zakupy tego klienta będą brane pod uwagę w Konkursie począwszy od dnia cofnięcia sprzeciwu.
6. Produkty Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. objęte promocją w czasie konkursu szczegółowo
wymienione są w załączniku 1 („Produkty”)
7. Konkurs nie jest przeznaczony dla konsumentów w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, tzn. nie
będą w nim uwzględnione zakupy Produktów promocyjnych niezwiązane z działalnością
gospodarczą lub zawodową prowadzoną przez kupującego (np. stwierdzone paragonem
fiskalnym). Konkurs zaczyna się w dniu 27.12.2019 roku, a kończy w dniu 01.02.2020 roku.
8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
ZASADY
9. Uczestnicy Konkursu zostaną podzieleni na 3 grupy obrotowe na podstawie obrotów
realizowanych w okresie 27.12.2018-01.02.2019 na produktach promocyjnych:
Grupa 1 – klienci z obrotem powyżej 1100 zł netto
Grupa 2 – klienci z obrotem w przedziale 350zł netto do 1099 zł netto
Grupa 3 – klienci z obrotem do 349 zł netto
10. Aby uczestniczyć w Konkursie Uczestnik powinien:
a) w okresie od 27.12.2019 roku do 01.02.2020 kupować w halach Eurocash Cash&Carry
produkty Coca-Cola HBC Polska za wymienione w załączniku 1
11. Na potrzeby Konkursu Organizator w porozumieniu z Eurocash Cash&Carry określi osobno dla
każdego Uczestnika w porozumieniu z Eurocash Cash&Carry cel obrotowy na cały okres trwania

Konkursu (dalej: Cel Obrotowy). Przez Cel Obrotowy rozumie się łączną minimalną wartość
zakupów produktów promocyjnych dostępnych w sprzedaży, w okresie trwania Konkursu, które
powinny zostać zrealizowane przez danego Uczestnika.
Cel Obrotowy, jaki zostanie określony dla poszczególnych Uczestników, nie może wynieść mniej
niż 2000 zł netto W przypadku Uczestników, którzy nie dokonywali żadnych zakupów w okresie
27.12.2018-01.02.2019 Cel Obrotowy zostanie ustalony na poziomie minimalnym, wskazanym w
zdaniu poprzednim.
12. Dodatkowym warunkiem wygrania nagrody głównej (wycieczki do Irlandii) jest realizacja obrotu
na poziomie minimum 6000 zł netto.
13. Wszystkie produkty Promocyjne mają przypisane punkty – szczegółowa punktacja zawarta jest w
załączniku 1. Celem konkursu jest osiągnięcie jak największej ilości punktów za zakupione Produkty
promocyjne Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. Uczestnicy, którzy osiągną najwyższą ilość punktów w
swoich grupach obrotowych oraz zrealizują indywidualny cel obrotowy wygrywają nagrody
zgodnie z punktem 15 Regulaminu.
UWAGA! Każdy nowy (nowość w portfolio produktów) produkt Coca-Cola HBC Polska Sp.z.o.,
który pojawi się w sprzedaży Eurocash Cash&Carry w okresie Konkursu od 27.12.2019 roku do
01.02.2020 roku będzie punktowany za 2 punkty!
14. Po zakończeniu Konkursu, przedstawiciele Firmy Eurocash Cash&Carry z siedzibą w Komornikach
przy ul Wiśniowej 11, przygotują do dnia 14.02.2020 roku zestawienie najlepszych wyników
wyznaczonych zgodnie z pkt 9-13 powyżej, w czasie trwania Konkursu dla Uczestników
zgłoszonych do Konkursu. Zestawienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie
przekazane Organizatorowi Konkursu do dnia 15.02.2018 roku.
NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA
15. Nagrody będą przyznawane za najlepsze wyniki dla każdej grupy zakupowej Uczestników:
a) Dla Grupy 1
Nagroda I stopnia dla czterech (4) Uczestników, którzy osiągnęli największą ilość punktów w
grupie:
 Wycieczka o wartości 5 580 zł brutto dla jednego uczestnika. Szczegółowy opis wycieczki i
regulamin wyjazdu stanowią załącznik 2
Nagroda II stopnia dla kolejnych trzydziestu (30) Uczestników, którzy osiągnęli największą ilość
punktów w grupie:
 Karty paliwowe Orlen o wartości 200 zł brutto. Łączna ilość nagród II stopnia to 30 sztuk.
b) Dla Grupy 2
Nagroda I stopnia dla czterech (4) Uczestników, którzy osiągnęli największą ilość punktów w
grupie:
 Wycieczka o wartości 5 580 zł brutto dla jednego uczestnika Szczegółowy opis wycieczki i
regulamin wyjazdu stanowią załącznik 2
Nagroda II stopnia dla kolejnych trzydziestu (30) Uczestników, którzy osiągnęli największą ilość
punktów w grupie:
 Karty paliwowe Orlen o wartości 200 zł brutto. Łączna ilość nagród II stopnia to 30 sztuk.
c) Dla Grupy 3
Nagroda I stopnia dla czterech (4) Uczestników, którzy osiągnęli największą ilość punktów w
grupie:





Wycieczka o wartości 5 580 zł brutto dla jednego uczestnika. Szczegółowy opis wycieczki i
regulamin wyjazdu stanowią załącznik 2
Nagroda II stopnia dla kolejnych trzydziestu (30) Uczestników, którzy osiągnęli największą ilość
punktów w grupie:
Karty paliwowe Orlen o wartości 200 zł brutto. Łączna ilość nagród II stopnia to 30 sztuk.

16. Komisja w składzie 3 osób wybranych przez Organizatora (dalej „Komisja”) wyłoni zwycięzców
Konkursu, tj. Właścicieli sklepów abc, którzy osiągnęli najlepszy wynik w konkursie zgodnie z pkt.
10 niniejszego regulaminu powyżej.
17. Uczestnicy - osoby fizyczne będące przedsiębiorcami - w związku z faktem prowadzenia
działalności gospodarczej - zobowiązani są do doliczenia wartości otrzymanych nagród do
przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkowania wraz z innymi uzyskanymi
z pozarolniczej działalności gospodarczej przychodami (dochodami) stosownie do wybranej formy
opodatkowania.
18. Posiedzenia Komisji Konkursowej odbędą się dnia 17 - 19.02.2020 roku.
19. Do zadań Komisji należy:
a) weryfikacja spełnienia przez Uczestników warunków uczestnictwa w Konkursie wszystkim
Uczestnikom,
b) rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami
pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
c) podpisanie listy laureatów Konkursu,
d) prowadzenie postępowań reklamacyjnych.
20. Zwycięzcy Konkursu o wygranej zostaną powiadomieni przez centralę Eurocash S.A. do dnia
28.02.2020.
21. Zwycięzcy tracą prawo do nagrody, gdy:
a) nie dopełnią w terminie któregoś z warunków niniejszego regulaminu; lub
b) odmówią podania swoich danych koniecznych do przesłania nagrody; lub
c) odmówią przyjęcia nagrody.
22. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnicy mogą zapoznać się z
protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora i centrali Eurocash Cash&Carry przy
ul.Wiśniowej 11, 62-052 Komorniki
23. Nagrody, które nie zostały wydane przechodzą na rzecz Organizatora Konkursu.
TERMINY WYDANIA NAGRÓD
24. Nagrody zostaną przesłane za pomocą przesyłki Kurierskiej na adres hali Eurocash Cash&Carry
przypisanej do laureata najpóźniej do 05.03.2020 roku. Każde wydanie nagrody będzie
potwierdzone protokołem wydania nagrody wzór stanowi załącznik nr 3.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
25. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie
pisemnej. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu,
przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona
jest pod rygorem nieważności.
26. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie drogą pocztową listem poleconym na adres „FORTIS KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI Sp. Jawna, ul. Gawińskiego 7 01-645 Warszawa
27. Rozpatrywanie reklamacji wraz z pisemną informacją o wyniku postępowania reklamacyjnego
przesłana przesyłką Poczty Polskiej lub kurierską trwa 14 dni od daty dostarczenia pisemnej
reklamacji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
28. Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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 (Dz.Urz.
UE L 119, s. 1) informuję, że:
29. Administratorem Pani / Pana danych jest: FORTIS - Kobyliński, Dawiec, Chrabonszczewski Sp.j z
siedzibą w Warszawie, Ulica Gawińskiego 7, 01-645 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST Warszawy XX Wydział Gospodarczy pod
numerem KRS: 0000080471, NIP: 5240304216, REGON: 010168996
30. Z Administratorem można skontaktować się przez adres email: IOD@fortis.pl
31. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
a) wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – podstawą prawną
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
b) realizacji prawnie uzasadnionego interesuje Administratora w postaci wykonania
przyrzeczenia publicznego (organizacji konkursu) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6
ust. 1 lit. f) RODO.
c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
32. Administrator przetwarza Pani / Pana dane osobowe w zakresie: numer SKE, NIP, nazwa firmy,
numer hurtowni ECCC w której klient dokonuje zakupów, obrót klienta w odniesieniu do
produktów dostawcy, liczba punktów w konkursie
33. Pani / Pana dane osobowe pochodzą od: Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach, Ulica Wiśniowa
11, 62-052 Komorniki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000213765, NIP:
7791906082, REGON: 631008941.
34. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe
na zlecenie Administratora. Są to przede wszystkim dostawcy usług IT oraz podmioty
współpracujące z administratorem na podstawie odrębnych umów.
35. Pani / Pana dane osobowe nie będą używane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji,
w tym profilowania.
36. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania prawnie uzasadnionego
interesu Administratora. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie
niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
Administratora. W celu analitycznym i statystycznym oraz w celu prowadzenia analiz
marketingowych dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Panią / Pana sprzeciwu wobec
przetwarzania danych w tym celu.
37. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, w zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu
administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani /
Pana danych osobowych.

38. Przysługuje Pani / Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła Pani /
dostarczył Pan Administratorowi tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego. Może Pani / Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
39. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub
miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
40. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w halach Eurocash Cash&Carry.
Udostępniany na żądanie.
41. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego,
rzeczowego) nagrody rzeczowej.
42. Organizator ma prawo w każdym momencie okresu trwania Promocji wykluczyć Uczestnika z
udziału w Promocji, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku do Uczestnika, do
którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.
43. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Promocji nie mogą być przeniesione przez Uczestnika
na osobę trzecią.
44. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Promocji w okresie jej trwania,
bez podania przyczyny, przy czym zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez
Uczestników Promocji. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez
zamieszczenie
informacji
na
stronie
internetowej
pod
adresem
http://www.hurtownie.eurocash.pl/akcje-i-konkursy.html.
45. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie Regulamin.

Załącznik nr 1 – Lista produktów objętych konkursem Punktuj zimą z Coca-Cola. Punktacja
produktów promocyjnych w Konkursie.
UWAGA!: Każdy nowy (nowość w portfolio produktów) produkt Coca-Cola HBC Polska, który pojawi się w sprzedaży
Eurocash Cash&Carry w okresie Konkursu od 27.12.2019 roku do 01.02.2020 roku będzie punktowany za 2 punkty!
Indeks

Nazwa

377569 COCA COLA 0,85L PET
370735 COCA COLA CHERRY 0,33L
377567 COCA COLA CHERRY 0,85L PET
337584 COCA COLA GAZ.0,25L BUT ZW.
472

COCA COLA GAZ.0,50L PET

333617 COCA COLA LIME 0,5L PET
333622 COCA COLA LIME 0,33L PUSZKA
377562 NAP.COCA COLA LIME 0,85L PET
377546 COCA COLA PEACH ZERO 0,5L PET
278887 COCA COLA ZERO 0,2L PUSZKA
372938 COCA COLA ZERO 0,33L BUT.BZW.
216493 COCA COLA ZERO 0,33L PUSZ.
216494 COCA COLA ZERO 0,5L PET
377561 COCA COLA ZERO 0,85L PET

Punktacja
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

216493 COCA COLA ZERO STAR WARS 330 ML

1

378081 FANTA ORANGE MNIEJ CUK.0,2L PUS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

386088 FANTA ORANGE 0,25L BUT.ZWR
377564 FANTA ORANGE 0,85L PET
378079 FANTA ORANGE MNIEJ CUK.0,33L PUS
378083 FANTA ORANGE MNIEJ CUK.0,5L
333613 FANTA SHOKATA 0,5L PET
377565 FANTA SHOKATA 0,85L PET
347947 FUZE GREEN TEA LIME MINT PL 0,5L
347950 FUZE GREEN TEA MANGO PL 0,5L
347956 FUZE TEA LEMON LEMONGRASS PL 0,5L
347969 FUZE TEA LEMONGRASS 0,33L
347855 FUZETEA GREEN TEA CITRUS PL 0,5L
378898 FUZETEA PASSIONF ZERO 0,5L
347856 FUZETEA PEACH HIBISCUS PL 0,5L
159175 POWERADE LEMON 0,50L PET
159174 POWERADE MOUNTAIN BL. 0,50L PET
337501 SPRITE 0,25L BUT.ZWR.
278449 SPRITE 0,2L PUSZKA
4519

SPRITE 0,33L PUSZKA

4198

SPRITE 0,50L PET

377563 SPRITE 0,85L PET
196579 WODA KROPLA BESKIDU GAZ.0,5L
320698 WODA KROPLA BESKIDU NGAZ 0,33L
196578 WODA KROPLA BESKIDU NGAZ.0,5L
WODA KROPLA BESKIDU SPORT NGAZ
293494
0,75L

1

320697 WODA KROPLA DELICE GAZ.0,33L

Indeks

Nazwa

320787 BURN APPLE KIWI 0,25L
352124 BURN MANGO 0,25L
320789 BURN ORIGINAL PREPR 0,25L
320790 BURN PASSION PUNCH 0,25L
385299 BURN SOUR TWIST 0,25L
397385 COCA COLA ENERGY 0,25L
397386 COCA COLA ENERGY ZERO 0,25L
351388 KINLEY BITTER LEMON 1L PET
373471 KINLEY BITTER LEMON 0,5L PET
402202 KINLEY BITTER ROSE 0,5L PET
402200 KINLEY BITTER ROSE 1L PET
373474 KINLEY MOJITO 0,5L PET
351387 KINLEY MOJITO 1L PET
351386 KINLEY TONIC 0,33L PUS
373473 KINLEY TONIC 0,5L PET
2175

KINLEY TONIC 1L PET

320712 MONSTER ENERGY ZERO 0,5L PUS
337945 MONSTER L.HAMILTON 0,5L PUS
374999 MONSTER MANGO LOCO 0,5L
264146 MONSTER PREPRICED 0,5L
264148 MONSTER RIPPER 0,5L
314593 MONSTER THE DOCTOR 0,5L
355340 MONSTER ULTRA CITR.0,5L PUS
330717 MONSTER ULTRA RED 0,5L PUS
228075 SOK CAPPY JABŁKOWY 0,33L
268315 SOK CAPPY JABŁKOWY 1L PET
216477 SOK CAPPY MULTIWITAMINA 0,33L PET
268312 SOK CAPPY MULTIWITAMINA 1L PET
228076 SOK CAPPY POMARAŃCZOWY 0,33L
268314 SOK CAPPY POMARAŃCZOWY 1L PET

1

Punktacja
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Załącznik 2 – szczegółowy plan wycieczki – nagrody głównej wygranej w konkursie- plan może ulec
zmianie

Program wyjazdu
15.03.2020 Dzień 1. Warszawa Modlin-Dublin
 Spotkanie z przedstawicielem BCT na lotnisku w Modlinie. Godz. 13:50 wylot do
Dublina, przylot o godz. 15:50. Przejazd do hotelu Sandymount, zakwaterowanie.
Kolacja w hotelu.
16.03.2020 Dzień 2. Dublin
 Śniadanie w hotelu. Wyjazd na zwiedzanie Dublina: najważniejsze obiekty przy ulicy
O’Connell, rzeka Liffey, którą pływali niegdyś osiedlający się tu Wikingowie, Custom
House, dzielnica finansowa, nowy Teatr Dubliński. Spacer po słynnym Temple Bar,
gdzie znajdują się m. in. pomnik Molly Malone, Zamek Dubliński, Katedra Christ
Church i Katedra Św. Patryka.
 Wizyta i lunch w magazynie Guinnessa (Guinness Storehouse), gdzie zobaczyć można
proces warzenia tego najsłynniejszego irlandzkiego piwa. Zwiedzanie kończy się
degustacją końcowego produktu w Gravity Bar.
 Wizyta w katedrze Św. Patryka-największym irlandzkim kościele, będącym zarazem
przepięknym budynkiem, wzniesionym na cześć patrona Irlandii. W sąsiedztwie
katedry znajduje się studnia, w której, jak głosi legenda, Św. Patryk chrzcił
nowonawróconych chrześcijan podczas swej wizyty w Dublinie.
 Dziś kościół ten pełni rolę Narodowej Katedry Kościoła Irlandii.
 Kolacja w tradycyjnym irlandzkim pubie. Powrót do hotelu.
17.03.2020 Dzień 3. Św. Patryk
 Śniadanie w hotelu. Wyjazd na zwiedzanie dawnej destylarnii whiskey Jameson. Obok
zakładu Guinnessa jest to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc, niewątpliwa
atrakcja turystyczna. Jameson to najbardziej znana marka irlandzkiej whiskey,
produkowana od 1780 roku. Założona przy Bow Street przez Johna Jamesona jako
jedna z pierwszych czterech gorzelni w Dublinie.
 Lunch w lokalnej restauracji.
 Następnie wizyta w Trinity College.
 Trinity College to uniwersytet założony przez królową angielską Elżbietę I. Jego
absolwentami byli między innymi Oscar Wilde, Samuel Beckett i autor powieści
„Dracula” Bram Stoker. Turystów przyciąga wystawa ukazująca powstawanie
średniowiecznych manuskryptów
i dwie najpiękniejsze księgi: Book of
Kells i Book of Durrow. Starą Bibliotekę wypełniają piętrzące się na półkach pod sam
sufit księgi, warto zwrócić uwagę na harfę króla Briana Boru, która stała się wzorem
dla herbu Republiki Irlandii.
 W ramach kolacji zapraszamy na Wieczór Irlandzki w Abbey Tavern.
 Abbey Tavern to światowej sławy tradycyjny irlandzki pub, restauracja i centrum
rozrywki w unikalnym XVI-wiecznym budynku. Pub, jeden z najstarszych w Irlandii, to
prawdziwa XVI-wieczna tawerna usytuowana w urokliwej wiosce rybackiej Howth.
Wyjątkowa oferta dań i napojów, serwowana w prawdziwie klimatycznym otoczeniu,
przyciąga niezliczonych gości od lat.



Tawerna słynie najbardziej z tradycyjnego wieczoru irlandzkiego - Irish Dinner Show.
Obfite, kolacje i fascynujący program odbywają się w sali The Abbey Room, gdzie na
żywo zobaczyć można najlepszych irlandzkich śpiewaków, muzyków i tancerzy.
18.03.2020 Dzień 4. Dublin – Warszawa Modlin
 Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie. Przejazd na lotnisko. Godz. 9:35 wylot do
Warszawy. Przylot o godz. 13:25. Zakończenie imprezy.

Załącznik 3 – Protokół wydania nagrody

PROTOKÓŁ WYDANIA NAGRODY II stopnia
W związku z przeprowadzoną promocją pt. „Punktuj zimą z Coca-Cola” odbywającą się na
terenie hurtowni EUROCASH Cash & Carry Organizowaną przez FORTIS - KOBYLIŃSKI, DAWIEC,
CHRABONSZCZEWSKI Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie (01-645) przy ul. Gawińskiego 7,,
wydano poniższemu Uczestnikowi nagrodę w postaci: Karty paliwowej Orlen o wartości: 200
zł brutto
DANE NAGRODZONEGO UCZESTNIKA:
Pełna nazwa firmy
……………..…………………………………………………………………………………………………………..……
Adres
firmy……………………………………………………………………………………………………………….……………………
NIP…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….
Dla każdego laureata będącego podatnikiem PIT (np. osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą), lub będącego podatnikiem CIT (np. spółka kapitałowa) nagroda stanowi
przychód z prowadzonej działalności gospodarczej. Uczestnik obowiązany jest samodzielnie
rozliczyć i opodatkować powstały z tego tytułu dochód, zgodnie z właściwymi dla niego
zasadami opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.
……………………………………………………
……………..……………………………….........
Podpis Laureata

Data i podpis osoby wydającej

PROTOKÓŁ WYDANIA NAGRODY I stopnia
W związku z przeprowadzoną promocją pt. „Punktuj zimą z Coca-Cola” odbywającą się na
terenie hurtowni EUROCASH Cash & Carry, Organizowaną przez FORTIS - KOBYLIŃSKI,
DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie (01-645) przy ul.
Gawińskiego 7, wydano poniższemu Uczestnikowi nagrodę w postaci: voucheru na Wyjazd
do Dublina o wartości: 5580 zł brutto
DANE NAGRODZONEGO UCZESTNIKA:
Pełna nazwa firmy
……………..…………………………………………………………………………………………………………..……
Adres
firmy……………………………………………………………………………………………………………….……………………
NIP…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….
Dla każdego laureata będącego podatnikiem PIT (np. osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą), lub będącego podatnikiem CIT (np. spółka kapitałowa) nagroda stanowi
przychód z prowadzonej działalności gospodarczej. Uczestnik obowiązany jest samodzielnie
rozliczyć i opodatkować powstały z tego tytułu dochód, zgodnie z właściwymi dla niego
zasadami opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.
……………………………………………………
……………..……………………………….........
Podpis Laureata

Data i podpis osoby wydającej

Załącznik nr 4 do Regulaminu Promocji „Punktuj zimą z Coca-Cola”,

Regulamin wycieczki

§1
Niniejszy Regulamin reguluje zasady uczestnictwa w wycieczce do Irlandii, która jest nagrodą
w konkursie „Punktuj zimą z Coca-Cola”,, organizowanym w hurtowniach Eurocash
Cash&Carry. Wycieczka odbywa się w terminie od 15-18.03.2020.

§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 BCT Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w: Poznaniu, przy
ul. Dobromiły 16, 61-055 Poznań, tel.: 61/875-24-73, e-mail.: bct@bestchoicetravel.pl
2. Osobą reprezentującą Organizatora wycieczki jest:
Lidia Kańska

§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 20.02.2020
4. Każda zmiana dokonana po tym terminie skutkować będzie naliczeniem opłaty w
wysokości 100 euro

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

§7

 Przelot liniami Ryanair na trasie Warszawa Modlin-Dublin-Warszawa Modlin według








następującego rozkładu lotów:
15.03.2020 WMI 13:50 DUB 15:50
18.03.2020 DUB 09:35 WMI 13:25
Zakwaterowanie w hotelu Sandymount **** - 3 noclegi w pokojach dwuosobowych
Wyżywienie: 3 śniadania w hotelu, 2 lunche w lokalnych restauracjach, 1 kolacja w
hotelu, 1 kolacja w lokalnej restauracji, 1 kolacja z irlandzkim show
Napoje do każdego posiłku: 1 piwo lub 1 napój bezalkoholowy na osobę
Zwiedzanie Dublina
Obsługa pilota BCT Incentive
Bilety wstępu: St Patrick Cathedral, Guiness Storehouse, Old Jameson Distillery, Trinity
College




Ubezpieczenie Signal Iduna Polska TU S.A., ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa, na
sumę gwarancyjną 20.000 EUR KL, NNW 15.000 PLN, BP 1000.
Obowiązkową składkę na 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 Pani / Pana danych jest: FORTIS - Kobyliński, Dawiec,
Chrabonszczewski Sp.j z siedzibą w Warszawie, Ulica Gawińskiego 7, 01-645
Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla M. ST Warszawy XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:
0000080471, NIP: 5240304216, REGON: 010168996
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się
skontaktować poprzez email IOD@fortis.pl telefonicznie (22)569-61-99 oraz pisemnie
na wskazany adres siedziby Administratora. Z inspektorem można kontaktować się w
sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z ich
przetwarzaniem.

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu niezbędnym do
zapewnienia Tobie udziału w wyjeździe do Irlandii w terminie 15-18.03.2020.
Podstawą uprawniającą Administratora do przetwarzania Twoich danych jest
niezbędność do wykonania umowy zapewnienia Tobie udziału w oraz prawnie
uzasadniony interes Administratora polegający na dochodzeniu ewentualnych roszczeń
lub na obronie przed takimi roszczeniami przez Administratora. Podanie danych
osobowych wskazanych na karcie uczestnika wyjazdu jest niezbędne do zapewnienia
Tobie udziału w tej konferencji. Innymi słowy bez ich podania Administratorowi nie
będziesz mógł uczestniczyć w konferencji. Natomiast pamiętaj, to Ty podejmujesz
ostateczną decyzję, czy podasz nam swoje dane czy nie. Nie masz bowiem prawnego
ani umownego obowiązku ich podawania.

4. W celu zapewnienia Tobie udziału w wyjeździe do Irlandii, Twoje Dane osobowe
zostaną ujawnione przez Administratora Organizatorom wyjazdu tj. firmie BCT Group
Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w: Poznaniu, przy ul. Dobromiły 16, 61-055 Poznań , którzy
są odpowiedzialni za należytą realizację wyjazdu, w tym m.in. zapewnienia transportu
na wyjazd zakwaterowania w Irlandii oraz powrotu do Polski. Administrator informuje
również, że Organizatorzy będą mogli przekazać Twoje dane osobowe innym
podmiotom, które będą wykonywały poszczególne usługi w ramach Twojego udziału
w wyjeździe do Irlandii.
5. Masz prawo dostępu do Twoich danych, prawo żądania ich sprostowania a w
przypadkach przewidzianych przepisami prawa masz prawo do żądania usunięcia
swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Jednocześnie Administrator informuje,
że masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca
pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia – jeżeli sądzisz, że
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa. W Polsce
właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane 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. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrazisz sprzeciw
wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.

§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

