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I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu oraz jego przebieg pod nazwą „Zdjęcie z wakacji marzeń” 
zwanego dalej w regulaminie „KONKURSEM”.

2. Organizatorem konkursu jest ECCO HOLIDAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu 
przy ul. Aleje Solidarności 46, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda 
w  Poznaniu pod nr KRS 0000082342, REGON 012797354, NIP 9511773682, kapitał zakładowy 35.100.000,00 zł, 
zwana dalej „ORGANIZATOREM”.

3. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz mają 
stały adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Zwanymi dalej „Uczestnikami”

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

5. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

II. Warunki udziału w oraz zasady Konkursu

1. Konkurs trwa od 28.02.2022 do 31.10.2022 do 23:59, przy czym Konkurs podzielony jest na 9 edycji, z których 
każda odbywać się będzie w ostatni poniedziałek danego miesiąca, tj:

Edycja 1. 28.02.2022

Edycja 2. 28.03.2022

Edycja 3. 25.04.2022

Edycja 4. 30.05.2022

Edycja 5. 27.06.2022

Edycja 6. 25.07.2022

Edycja 7. 29.08.2022

Edycja 8. 26.09.2022

Edycja 9. 31.10.2022

  Konkurs odbywa się w  ostatni poniedziałek miesiąca. Ideą konkursu jest nagrodzenie uczestnika założonej 
i  opłaconej w  pełni rezerwacji w  ostatni poniedziałek miesiąca, która odpowie na dodatkowe pytanie 
o wymarzone zdjęcie z wakacji.

Regulamin konkursu

„Zdjęcie z wakacji marzeń”
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2. Każdy uczestnik konkursu musi spełnić następujące warunki, aby wziąć udział w konkursie:

•  W dniu  każdej z Edycji konkursu, o których mowa w pkt. 1 powyżej, zarezerwować i opłacić pełną  cenę 
wybranej przez uczestnika imprezy turystycznej Organizatora dostępnej w serwisie www.eccoholiday.com  
lub  www.eccotravel.eu 

•  Odpowiedzieć na pytanie „Co chciałbyś sfotografować na wakacjach swoich marzeń?” i  przesłać 
odpowiedź na adres: 20lat@eccoholiday.com. W  wiadomości należy zawrzeć odpowiedź na w.w pytanie, 
imię i nazwisko wraz z numerem rezerwacji oraz numerem telefonu. 

•  Być uczestnikiem rezerwacji,  o której mowa powyżej.

3. Zgłoszenie należy przesłać  w dniu każdej z Edycji konkursu, o których mowa w pkt. 1 powyżej, 

4. Odpowiedź na pytanie może zawierać max. 1000 znaków.

5. Przesłanie  zgłoszenia konkursowego oznacza zapoznanie i akceptację  treści niniejszego regulaminu przez 
Uczestnika konkursu oraz wyraża on zgodę na jego postanowienia.

6. Niedopuszczalne jest tworzenie fikcyjnych kont mailowych oraz dokonywanie zgłoszeń konkursowych 
w imieniu osób trzecich. W razie stwierdzenia powyższej okoliczności, Organizator zastrzega sobie prawo do 
wykluczenia uczestnika z Konkursu.

7. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe w każdej z Edycji Konkursu. Jeśli Organizator 
stwierdzi, że Uczestnik biorący udział w  konkursie wysłał inne odpowiedzi z  innych adresów mailowych 
w danej z Edycji Konkursu wówczas Organizator ma prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w Konkursie.

8. Wysyłając  zgłoszenie konkursowe uczestnik wyraża zgodę na:

• Wzięcie udziału w konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
•  Przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu;

III. Rozstrzygnięcie Konkursu

1. JURY w składzie 3 osób powołuje Organizator. Zadaniem JURY będzie nadzór nad prawidłowością przebiegu 
Konkursu i wyłonienie jego Zwycięzcy.

• Zwycięzcę konkursu wyłania JURY biorąc pod uwagę:

•  spełnienie przez Uczestnika warunków określonych w Regulaminie

•  oryginalność, kreatywność, atrakcyjność  udzielonej odpowiedzi na zapytanie konkursowe
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2. JURY w  terminie następnego dnia roboczego po danej Edycji konkursu, wyłania jednego zwycięzcę danej 
Edycji, zgodnie z następującym harmonogramem:

Wyłonienie zwycięzcy edycji 1. 01.03.2022

Wyłonienie zwycięzcy edycji 2. 29.03.2022

Wyłonienie zwycięzcy edycji 3. 26.04.2022

Wyłonienie zwycięzcy edycji 4. 31.05.2022

Wyłonienie zwycięzcy edycji 5. 28.06.2022

Wyłonienie zwycięzcy edycji 6. 26.07.2022

Wyłonienie zwycięzcy edycji 7. 30.08.2022

Wyłonienie zwycięzcy edycji 8. 27.09.2022

Wyłonienie zwycięzcy edycji 9. 02.11.2022

3. Z posiedzenia JURY przyznającego nagrody sporządza się protokół.

4. W  ciągu 5 dni od daty wyłonienia Zwycięzcy danej Edycji, Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą drogą 
elektroniczną (wysyłając wiadomość na adres podany w zgłoszeniu konkursowym) w celu poinformowania go 
o wyborze jego zgłoszenia. W ciągu 3 dni od wysłania ww. wiadomości, Zwycięzca danej Edycji winien przesłać 
Organizatorowi adres, pod który Organizator wyśle Zwycięzcy nagrodę. Nagroda przysługuje Zwycięzcy po 
spełnieniu wszystkich warunków opisanych powyżej. Organizator wyśle Zwycięzcy nagrodę w terminie 14 dni 
od otrzymania powyższej wiadomości Zwycięzcy.

 Prawo do nagrody traci Zwycięzca, który:
a) Nie prześle w terminie wymaganych danych,
b) Okaże się osobą niepełnoletnią lub nie zamieszkuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
c) Okaże się osobą nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych,
d) Zostanie wykluczony z Konkursu.

  W przypadku, gdy Zwycięzca danej Edycji straci prawo do nagrody lub odmówi jej przyjęcia, Jury ma prawo 
wybrać kolejnego Zwycięzcę danej Edycji. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji informacji o zdobyciu nagrody (imię Zwycięzcy danej Edycji, 
destynację)  na profilach w serwisie Facebook:

• https://www.facebook.com/EccoHoliday/

• https://www.facebook.com/EccoTravel/
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IV. Nagrody

1. Kierując się zasadami opisanymi w Regulaminie JURY przyznaje nagrodę.

2. Nagrodą w każdej z Edycji konkursu jest Fujifilm Instax mini 11 pro o  jednostkowej wartości 329 zł. Łączna 
wartość nagród wynosi 2961 zł (9 - ilość Edycji * 329 zł). W każdej z Edycji Konkursu przyznawana jest jedna 
Nagroda – Fujifilm Instax mini 11

3. Nagroda nie  podlega wymianie na gotówkę.

V. Reklamacje

1. Reklamacje można zgłaszać przez cały czas trwania Konkursu oraz w  ciągu 30 dni od daty  zakończenia 
ostatniej Edycji Konkursu. Reklamacje  można zgłaszać w formie pisemnej, przesyłając je listem poleconym na 
adres Organizatora (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia. 
Odpowiedzi na reklamacje zostaną wysłane w dniu ich rozpoznania, nie później niż w terminie 30 dni od daty 
jej otrzymania.

VI. Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą zgodnie z  ustawą z  dnia 10 maja 2018 roku 
o  ochronie danych osobowych. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w  ramach Konkursu 
danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania. 
Administratorem danych osobowych jest Organizator.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów, w tym zmiany 
przepisów prawnych. 

Aktualna wersja Regulaminu dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora  
www.eccoholiday.com/p/20-lat-wspolnych-podrozy oraz www.eccotravel.eu/p/20-lat-wspolnych-podrozy.
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I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu oraz jego przebieg pod nazwą „Wygraj wyjazd do Ras  
Al Khaimah” zwanego dalej w regulaminie „KONKURSEM”.

2. Organizatorem konkursu jest ECCO HOLIDAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu 
przy ul. Aleje Solidarności 46, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda 
w  Poznaniu pod nr KRS 0000082342, REGON 012797354, NIP 9511773682, kapitał zakładowy 35.100.000,00 zł, 
zwana dalej „ORGANIZATOREM”.

3. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych 
mają stały adres zamieszkania na terenie Polski oraz zapisały się na newsletter z  okazji urodzin 20 lat 
wspólnych podróży z Ecco Holiday dostępny na stronie www.eccoholiday.com/p/20-lat-wspolnych-podrozy  
oraz  www.eccotrave.eu/p/20-lat-wspolnych-podrozy i  były zdolne do wykonania zdjęcia w  roku 2001. 
Zwanymi dalej „Uczestnikami”.

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

5. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej..

II. Warunki udziału w oraz zasady Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się od dnia 20.02.2022 i trwa do 30.10.2022 r. do godziny 23:59.

2. Każdy uczestnik konkursu musi spełnić następujące warunki aby wziąć udział w konkursie:

• Zgłosić udział w  konkursie poprzez przesłanie w  czasie trwania konkursu na adres mailowy  
20lat@eccoholiday.com  jednego zdjęcie (max. rozmiar 50 MB w formacie jpg) wykonanego samodzielnie 
o tematyce „Moje wakacje sprzed 20 lat” („20 lat” w rozumieniu zdjęcia wykonanego w 2001 roku);

•  w treści wiadomości należy podać imię i nazwisko, numer telefonu uczestnika konkursu i zamieścić krótki 
opis okoliczności wykonania zdjęcia wraz z rokiem jego wykonania. 

•  w temacie wiadomości należy podać krótki tytuł nawiązujący do tematyki zdjęcia

3. Zdjęcie należy przesłać najpóźniej do 30.10.2022 r. do godziny 23:59.

4. Zgłoszone zdjęcia nie mogą naruszać prawa, ani jakichkolwiek praw osób trzecich, w  tym dóbr osobistych 
osób trzecich i  ogólnie przyjętych norm obyczajowych. W  razie stwierdzenia przez Organizatora powyższej 
okoliczności, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z konkursu.

Regulamin konkursu na 20 urodziny Ecco Holiday, pod nazwą:

„Wygraj wyjazd do Ras Al Khaimah”
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5. W przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich. 
Uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność, w tym cywilną i finansową za popełniony czyn.

6. Przesłanie zdjęcia według założeń z punktu II.2 oznacza zapoznanie i akceptację  treści niniejszego regulaminu 
przez Uczestnika konkursu oraz wyraża on zgodę na jego postanowienia.

7. Niedopuszczalne jest tworzenie fikcyjnych kont mailowych oraz dokonywanie zgłoszeń konkursowych 
w imieniu osób trzecich. 

8. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Jeśli Organizator stwierdzi, że Uczestnik 
biorący udział w konkursie wysłał inne zdjęcia z innych adresów mailowych wówczas Organizator ma prawo 
do wykluczenia uczestnika z udziału w Konkursie.

9. Wysyłając zdjęcie uczestnik konkursu wyraża zgodę na:

•  Wzięcie udziału w konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

•  Nieodpłatną publikację nadesłanego zdjęcia na Facebooku Organizatora oraz na jego stronach internetowych;

•  Przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu;

10. Przestępując do konkursu uczestnik potwierdza oświadczenie: „Oświadczam, że jestem autorem nadesłanego 
zdjęcia jak i również posiadam do niego wyłączne prawo autorskie, zapewniam także, że wszystkie osoby – 
o ile widnieją na zdjęciu - wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku przez Organizatora konkursu na polach 
eksploatacji wymienionych w pkt. 9 powyżej”

11. Obowiązek opłacenia podatku dochodowego od Nagrody spoczywa po stronie zwycięzcy konkursu.

III. Rozstrzygnięcie Konkursu

1.  Zwycięzcę konkursu wyłania JURY, biorąc pod uwagę:

•  spełnienie przez Uczestnika warunków określonych w Regulaminie,

•  względy artystyczne przesłanego zdjęcia tj. oryginalność, kreatywność, atrakcyjność zdjęcia

•  zgodność zdjęcia z tematem określonym w Regulaminie.

2. JURY w składzie 3 osób powołuje Organizator. Zadaniem JURY będzie nadzór nad prawidłowością przebiegu 
Konkursu i wyłonienie jego Zwycięzcy.

3. JURY w terminie do dnia 14.11.2022 r. wyłania jednego zwycięzcę Konkursu.

4. Z posiedzenia JURY przyznającego nagrody sporządza się protokół.

5. W  dniu rozstrzygnięcia Konkursu Organizator powiadamia drogą mailową (wysyłając wiadomość na adres, 
z którego wpłynęło zgłoszenie konkursowe) lub telefoniczną zwycięzcę o wygranej w konkursie a rozmowa 
będzie nagrywana, o czym Zwycięzca zostanie uprzedzony na początku rozmowy. W terminie 5 dni od ww. 
powiadomienia Zwycięzca wyśle do Organizatora wiadomość mailową (na adres: 20lat@eccoholiday.com 
z potwierdzeniem uczestnictwa w Konkursie i akceptacją wygranej.
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6. W terminie 14 dni od otrzymania przez Organizatora wiadomości Zwycięzcy, Organizator prześle Nagrodę – 
voucher.

  Jeżeli zwycięzca Konkursu zostanie wykluczony, nie prześle wiadomości do Organizatora, o  której mowa 
powyżej, z  potwierdzeniem uczestnictwa w  Konkursie i  akceptacją wygranej , wówczas JURY  ma prawo 
przyznania nagrody wybrać kolejnego zwycięzcę wybranego z  nadesłanych zgłoszeń na analogicznych 
opisanych powyżej warunkach.

7. Wyniki konkursu Organizator ogłosi również publikując zdjęcie konkursowe wraz z imieniem i nazwiskiem 
zwycięzcy na stronach organizatora:  www.eccoholiday.com/p/20-lat-wspolnych-podrozy  
i www.eccotravel.eu/p/20-lat-wspolnych-podrozy oraz na profilach w serwisie Facebook:  
https://www.facebook.com/EccoHoliday/ i https://www.facebook.com/EccoTravel/

IV. Nagroda

1. Nagrodą w  konkursie dla zwycięzcy jest jeden voucher na pakiet turystyczny w  Ras Al Khaimah 
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich o wartości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych złotych) do 
wykorzystania przez 2 osoby. Laureata obowiązywać będą warunki uczestnictwa Organizatora.

 Pakiet turystyczny zawiera:

• bilety lotnicze wraz z opłatami lotniskowymi, 
• pobyt 7 nocy w hotelu Hampton by Hilton Marjan Island 4* w formule All Inclusive,
• transfer hotelowy, 
• transfery na atrakcje, 
• wizyta na farmie pereł, 
• zjazd kolejką linową Jabel Jais, 
• jeep safari na pustyni z kolacją w stylu beduińskim

2. Przy wystawianiu rezerwacji niezbędne będzie przekazanie informacji kto będzie upoważniony od skorzystania 
z nagrody.

3. Nagroda w  formie voucheru zostanie przesłana na adres mailowy zwycięzcy. Zwycięzca potwierdza odbiór 
nagrody poprzez odpowiedź mailową. 

4. Nagroda zostanie wydana zwycięzcy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa podatkowego. 

5. Zwycięzca ma prawo dokupić pokój jednoosobowy zgodnie z  cenami zawartymi na www.eccoholiday.com  
lub www.eccotravel.eu

6. Nagroda  nie podlega wymianie na gotówkę.



Strona 9 z 8

www.eccoholiday.com
infolinia@eccoholiday.com

Infolinia: 61 67 85 300
Pon. - Pt.: 9:00 – 19:00  |  Sob.: 10:00 - 18:00

V. Reklamacje

1. Reklamacje można zgłaszać przez cały czas trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu do dnia 31.12.2023 
roku. Reklamacje można zgłaszać w formie pisemnej, przesyłając je listem poleconym na adres Organizatora 
(decyduje data stempla pocztowego). 

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia. 
Odpowiedzi na reklamacje zostaną wysłane w dniu ich rozpoznania, nie później niż w terminie 30 dni od daty 
jej otrzymania.

VI. Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą zgodnie z  ustawą z  dnia 10 maja 2018 roku 
o  ochronie danych osobowych. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w  ramach Konkursu 
danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania. 
Administratorem danych osobowych jest Organizator.

2. Zgodnie z  art. 13 ust. 1 i  2 oraz art. 14 ust. 1 i  2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr 
2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem 
danych osobowych informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Ecco Holiday Sp. z  o.o., 
Al. Solidarności 46, 61-696 Poznań, nr telefonu 61 6474 600, NIP 9511773682, REGON 012797354, Nr KRS 
0000082342, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy KRS. Kapitał 
zakładowy spółki: 35 100 000,00 zł. Informacje na temat zakresu przetwarzania znajduje się na stronie  
https://www.eccoholiday.com/p/Polityka-prywatnosci i https://www.eccotravel.eu/p/Polityka-prywatnosci.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn od niego niezależnych, 
w szczególności leżących po stronie uczestników. Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności 
za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez uczestnika Konkursu danych kontaktowych.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów, w tym zmiany 
przepisów prawnych. 

Aktualna wersja Regulaminu dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora  
www.eccoholiday.com/p/20-lat-wspolnych-podrozy oraz www.eccotravel.eu/p/20-lat-wspolnych-podrozy.


