REGULAMIN PROMOCJI
„SUPER VIP W CENIE VIP”
1. Promocja zatytułowana „SUPER VIP W CENIE VIP” prowadzona jest na zasadach
określanych niniejszym regulaminem.
2. Organizatorem promocji jest Zante Magic Tours Paweł Maciej Nuckowski,
Ipiresies Touristikoy Grafeiou Laganas Zakynthos, 29100 Grecja, AFM (NIP)
EL141585853 DOY Zakynthos, Nr licencji touroperatora Izby Turystyki w Grecji
08-28-E-60-00-11445-0-1, mający miejsce zwykłego pobytu w Grecji, adres
poczty elektronicznej: zmt@zantemagictours.com.
ZASADY PROMOCJI
1. Promocja obowiązuje od momentu opublikowania niniejszego regulaminu i
dotyczy rezerwacji wycieczek z oferty Zante Magic Tours 2016 odbywających się
w dniach od 29 kwietnia 2016 do 10 maja 2016 roku.
2. Osoby, które w czasie trwania promocji, dokonają rezerwacji wycieczki
Mix Północ + Zatoka Wraku, Błękitne Groty VIP dostępnej w ofercie Zante Magic
Tours 2016 zyskają możliwość uczestnictwa w wycieczce w opcji Super VIP,
zgodnie z cennikiem obowiązującym dla wycieczki Mix Północ + Zatoka Wraku,
Błękitne Groty VIP.
3. Aby skorzystać ze zniżki należy:
-dokonać rezerwacji wycieczki Mix Północ + Zatoka Wraku, Błękitne Groty VIP
-w trakcie rezerwacji, w systemie rezerwacyjnym na stronie internetowej
Organizatora www.zantemagictours.com w miejscu na uwagi i komentarze
należy wpisać kod rabatowy: „MAJ_SVIP”.
4. Osoby, które dokonały rezerwacji na wycieczki odbywające się w terminie
objętym promocją (29.04.2016 – 10.05.2016) przed rozpoczęciem promocji, tj.
od dnia 1 kwietnia 2016 otrzymają zniżkę automatycznie.
5. Liczba dostępnych miejsc na wycieczki w ofercie promocyjnej jest ograniczona i
w przypadku wyczerpania się limitu rezerwacji Organizator ma prawo do
wcześniejszego zakończenia promocji.
6. Po dokonaniu rezerwacji promocyjnej należy skontaktować się z Organizatorem
drogą mailową pod adresem zmt@zantemagictours.com, w celu uzyskania
potwierdzenia i sprawdzenia ilości dostępnych miejsc.

1

7. W czasie promocji, po otrzymanej zniżce, cennik wycieczki w standardzie Super
VIP kształtuje się następująco:
-Osoba dorosła: 50€
-Dzieci w wieku 2 – 12 lat: 25€
-Dzieci do 2 lat: 0€
8. Podane

ceny obejmują degustację wina i lokalnych produktów, przejazd

luksusowym

dziewięcioosobowym, klimatyzowanym

vanem,

opiekę

polskojęzycznego pilota (również podczas rejsów), bilety na rejs do Błękitnych
Grot: dorośli 7€, dzieci 2-12 lat 4€, dzieci do 2 lat 0€, bilety na rejs do Zatoki
Wraku: dorośli 8€, dzieci 2-12 lat 4€, dzieci do 2 lat 0€ oraz ubezpieczenie OC.
9. Podane ceny nie obejmują posiłków i napojów.
10. Promocja dotyczy ośmioosobowej grupy zwiedzania oraz środka transportu, nie
zaś trasy wycieczki.
11. Promocja ogłaszana jest na profilu Organizatora w serwisie społecznościowym
Facebook oraz za pośrednictwem poczty e-mail z wykorzystaniem adresu
zmt@zantemagictours.com, a także na

stronie internetowej Organizatora

www.zantemagictours.com.
12. Wzięcie udziału w Promocji jest dobrowolne i odbywa się poprzez wpisanie kodu
rabatowego w komentarzu do rezerwacji.
13. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.
14. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana
przez serwis Facebook, ani z nim związana.
15. Każdy uczestnik, biorąc udział w Promocji, w pełni zwalnia serwis Facebook z
odpowiedzialności.
16. Promocja nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn.
zm.). Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą
przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
17. W trakcie trwania Promocji Organizator może przesyłać uczestnikom, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem
Promocji.
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18. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu
w każdym czasie i zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw jego
uczestników.

Zmieniony

tekst

regulaminu

obowiązuje

od

chwili

jego

opublikowania.
19. W Promocji mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły osiemnasty rok
życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
20. W Promocji nie mogą brać udziału organizatorzy, pracownicy organizatora oraz
przedstawiciele najbliższej rodziny organizatora.
21. Uczestnik Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich
danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu (Ustawa
o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz.
833, z późniejszymi zmianami).
22. Organizator informuje, że przekazane dane osobowe uczestnika Promocji będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia promocji i ogłoszenia wyników. Uczestnik
wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez
organizatora. Administratorem zbioru danych osobowych jest Zante Magic Tours
z siedzibą w Laganas Zakynthos. Administrator danych osobowych informuje, że
podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału
w Promocji oraz, że uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do jego
danych oraz ich poprawiania.
23. Korzystającym z Promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych
właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego,
rzeczowego).
24. W przypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji wycieczki lub nieopłacenia jej
w wymaganym w rezerwacji terminie, prawo do zniżki wynikającej z promocji
przepada.
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