
REGULAMIN WYCIECZKI DO SŁOWENII W RAMACH AKCJI „NAJKRÓTSZA 

DROGA DO WYGRANEJ” 

§1 

 Niniejszy Regulamin reguluje zasady uczestnictwa w wycieczce do Słowenii, która jest nagrodą w 

konkursie „najkrótsza droga do wygranej”, organizowanym na terenie hurtowni Eurocash Cash&Carry. 

Wycieczka odbywa się w terminie od 13.02.2019 do 16.02.2019 r.  

§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 Best Choice S.C. R. Rapior, J. Rapior z siedzibą w:  Poznaniu, przy 

ul. Dobromiły 16, 61-055 Poznań, tel.: 61/875-24-73, e-mail.: bct@bestchoicetravel.pl 

2. Osobami reprezentującymi Organizatora wycieczki są: 

Lidia Kańska 

§5 

Wszelkie informacje dotyczące Wyjazdu znajdują się na stronie internetowej www.bctincentive.pl 

§6 

1. Uczestnikami Wyjazdu mogą być przede wszystkim klienci Eurocash Cash & Carry, którzy 

wygrali wycieczkę 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 20.01.2019 

4. Każda zmiana dokonana po tym terminie skutkować będzie naliczeniem opłaty w wysokości 

500 zł 

§7 

W przypadku konieczności rezygnacji z wycieczki z jakichkolwiek przyczyn Uczestnik powinien 

powiadomić Organizatora nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki. 

§8 

W ramach wycieczki uczestnik ma zagwarantowane: 

•             przelot na trasie: Warszawa – Słowenia  - Warszawa 

•             3 noclegi w hotelu Śpik 4* w 12 pokojach dwuosobowych 

• Wyżywienie: 3 śniadania w hotelu, 1 lunch w Lublanie, 1 lunch w hotelu, 1 lunch w Bledzie, 3  

kolacje w hotelu, 
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• Napoje do posiłków: 1 piwo lub lampka wina lub napój bezalkoholowy do każdego posiłku 

• Transfery, zwiedzanie i aktywności  

• Niezbędny sprzęt narciarski (buty, narty, kijki, kaski) na dwa dni 

• Opiekę pilota Best Choice do wyłącznej dyspozycji grupy  

• Ubezpieczenie Signal Iduna Polska TU SA. ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa, Bezpieczne 

Podróże Travel Pakiety Narciarskie na sumę gwarancyjną  30.000 EUR KL, 15.000 PLN NNW, 1000 PLN 

BP, 30 000 Euro OC 

• Obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

• Stronę dedykowaną wyjazdowi oraz aplikację mobilną 

§9 

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. 

§10 

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.  

§11 

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.  

§12 

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest "Eurocash S.A" sp. z o.o. z siedzibą w 

Komornikach   (62-052), ul. Wiśniowa 11. Z Administratorem można skontaktować się poprzez 

adres email iod_ec@eurocash.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.  

 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się 

skontaktować poprzez email iod_ec@eurocash.pl telefonicznie (61)333-22-74 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 Słowenii w terminie 13-16.02.2019. 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 
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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 Słowenii, Twoje Dane osobowe zostaną 

ujawnione przez Administratora Organizatorom konferencji tj. Radosławowi Rapior oraz 

Jolancie Rapior prowadzącym działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej BEST 

CHOICE Radosław Rapior, Jolanta Rapior s.c. z siedzibą przy ul. Dobromiły 16, 61-055 Poznań, 

którzy są odpowiedzialni za należytą realizację wyjazdu, w tym m.in. zapewnienia transportu 

na wyjazd zakwaterowania w Słowenii 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 

Słowenii.  

 

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. 

 

§13 

 

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 DO SŁOWENII W 

RAMACH AKCJI „NAJKRÓTSZA DROGA DO WYGRANEJ” 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 


