
Regulamin Konkursu
pod nazwą

„Traseo i Regatta zapraszają na szlak”
prowadzonego na portalu Traseo.pl

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Traseo i 
Regatta zapraszają na szlak” prowadzony w okresie 10.05.2016 – 30.06.2016 r., zwany dalej 
konkursem.

§ 2

Celem konkursu jest wyłonienie trzech najciekawszych tras, a także popularyzacja szlaków 
turystycznych.

§ 3

Organizatorami konkursu jest GPSFriendly Sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, 
pod  numerem  KRS  335377,  NIP:  6762404650  oraz  Regatta  Polska  Sp.  z  o.o.
ul.Częstochowska  5  32-085  Modlnica  NIP:  522-296-07-20  REGON:142589899, KRS:
0000365007

§ 4

1. Nad  przebiegiem  konkursu  będzie  czuwała  komisja  złożona  z  przedstawicieli
GPSFriendly oraz Regatty.

2. Na konkurs można zgłosić dowolną ilość tras.
3. Trasy należy zgłaszać poprzez stronę internetową www.traseo.pl po wcześniejszym

zalogowaniu się. Strona internetowa umożliwia zapisanie trasy wraz z mapą. Trasy
można wgrywać, wybierając jedną z możliwości: rysowanie śladu ręcznie, wgrywanie
trasy  z  pliku  na  komputerze  lub  wgrywanie  trasy  z  aplikacji  mobilnej  Traseo  na
telefonie.

4. Uczestnik zgłasza trasę do konkursu poprzez wybór opcji: „Zgłoś trasę na konkurs”
(przycisk  konkursowy  znajduje  się  pod  każdą  trasą  dodaną  do  portalu)  oraz
dodatkowo akceptując niniejszy regulamin.

5. Komisja oceni zgłoszone trasy pod kątem ich pomysłowości, jakości zawartych zdjęć,
atrakcyjności opisu, użyteczności dla innych amatorów sportów i turystyki.

6. Spośród  autorów  zgłoszonych  do  konkursu  tras,  komisja  wyłoni  zwycięzców,
przewidziane  nagrody  w  postaci  voucherów  do  wykorzystania  w  sklepie
https://www.regatta.pl/:

 trzy najlepsze trasy zgłoszone do serwisu – wyboru dokonuje jury:
1 miejsce – voucher 800 zł
2 i 3 miejsce – vouchery po 500 zł

https://www.regatta.pl/


 nagroda publiczności – voucher 400 zł – głosowanie na profilu Facebook Traseo.pl
https://www.facebook.com/Traseo/ -  10  kolejnych  najlepszych  tras  (nie  wliczając
wcześniej  wybranych  trzech  pierwszych  tras)  zostanie  poddanych  głosowaniu
publiczności, o wyborze zwycięskiej trasy zdecyduje ilość polubień (reakcji).

 „Dodaj trasę i kup mapę” - voucher 400 zł – spośród użytkowników, którzy dodali do
serwisu  Traseo.pl  trasę  oraz  zakupili  mapę  wydawnictwa  Compass  dostępną  w
aplikacji mobilnej Traseo wyłoniony zostanie autor najlepszej trasy (wybiera jury) .
Użytkownik  zgłaszający  trasę  do  konkursu  w  formule  „Dodaj  trasę  i  kup  mapę”
zobligowany jest do przysłania dowodu zakupu mapy (screen, potwierdzenie mailowe
zakupu, inny dowód zakupu), swojego loginu na Traseo, daty zakupu i tytułu mapy
oraz linku do zgłaszanych  do konkursu tras  na adres:  kontakt@traseo.pl z tytułem
„Dodaj trasę i kup mapę”. Wystarczy kupić jedną mapę, aby wziąć udział w formule
„Dodaj trasę i kup mapę”. 

7. Aby zrealizować voucher należy dokonać zakupów za min. kwotę z vouchera + 1 gr.
Voucher  upoważnia  do  rabatu  na  wszystkie  produkty  za  wyjątkiem  tych  które  są
przecenione więcej niż 50%. Rabat naliczany jest od ceny na metce nawet jeśli rzecz
jest przeceniona, nie więcej niż o 50%.

8. Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje
od niej odwołanie.

9. Jeden uczestnik konkursu może wygrać tylko jeden voucher – w sumie w konkursie
nagrodzonych zostanie pięć osób. 

10. Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia,
nazwiska  i  informacji  o  laureatach  konkursu  oraz  umieszczanie  w/w informacji  w
materiałach informacyjnych organizatora, na stronie współorganizatora i w Internecie.

11. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona do dnia 15.07.2016 r.
12. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom kurierem lub przesyłką pocztową.
13. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  przedłużenia  czasu  trwania  konkursu  lub

zorganizowania jego drugiego etapu.

§ 5

Pełny regulamin wykorzystania voucherów w sklepie Regatta:

Voucher obejmuje pełny asortyment marki Regatta i Dare2b dostępny na www.regatta.pl oraz
www.sklep-dare2b.pl

1. Voucher upoważnia do jednorazowej zniżki o wartości podanej na voucherze, w 
chwili dokonania zakupu na kwotę wyższą niż podana na voucherze.

2. W przypadku asortymentu przecenionego o więcej niż 50% vouchera nie można 
wykorzystać.

3. Voucher należy wykorzystać w terminie podanym na voucherze.

4. Podczas składania zamówienia należy w koszyku zamówień w polu UWAGI wpisać 
kod z vouchera składający się z wielkich i małych liter oraz znaków specjalnych. 

mailto:kontakt@traseo.pl
https://www.facebook.com/Traseo/


Dodatkowo należy przesłać skan lub zdjęcie vouchera na adres mailowy: 
regatta@regatta.pl.

5. Przy zkaupie towaru o wartości wyższej niż wartość vouchera, klient dopłaca różnicę. 
Podczas składania zamówienia należy wybrać preferowaną metodę płatności.

6. Przy zakupie towaru o wartości niższej niż wartość vouchera, klientowi nie 
przysługuje prawo zwrotu niewykorzystanej wartości.

7. W przypadku zwrotu towaru klient nie otrzymuje zwrotu gotówki ani nowego 
vouchera. 

8. W przypadku chęci wymiany towaru zakupionego przy pomocy vouchera, klient, 
może wymienić towar na taki sam, jak zamówiony wcześniej.

9. Voucher nie może być wymieniony na gotówkę.

10. Voucherów nie można łączyć.

11. W przypadku niewykorzystania vouchera w podanym terminie, traci on ważność.

12. Vocher przeznaczony jest do jednokrotnego wykorzystania.

13. Zakupów dokonywanych przy wykorzystaniu vouchera, nie można łączyć z innymi 
promocjami.

14. Wartość vouchera nie pokrywa kosztów transportu, przy realizacji zamówienia 
poniżej 200 zł naliczane będą koszty przesyłki.

§ 6

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2. Uczestnik  zobowiązany  jest  do  zapoznania  się  z  niniejszym  Regulaminem  przed

przystąpieniem  do  konkursu.  Uczestnik  ponosi  wyłączną  odpowiedzialność  za
niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnik  konkursu zgadza się na przekazanie  swojego loginu na Traseo,  imienia,
nazwiska  oraz  swojego  adresu  mailowego  współorganizatorowi  konkursu  firmie
Regatta,  w  celu  przesyłania  drogą  elektroniczną  treści  promocyjnych.
Współorganizator konkursu zobowiązuje się wykorzystywać pozyskane dane zgodnie
z  Ustawą  o  ochronie  danych  osobowych  z  29  sierpnia  1997  r.  z  późniejszymi
zmianami.

4. Pracownicy  GPSFriendly/  Regatta  oraz  ich  rodziny  nie  mogą  brać  udziału  w
konkursie.

5. Uczestnik  poprzez  fakt  przystąpienia  do  konkursu  akceptuje  postanowienia
niniejszego Regulaminu.

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 10.05.2016 r.

ORGANIZATOR
GPSFriendly Sp. z o.o.
Regatta


