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Regulamin Konkursu dla Agentów 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

A. Organizator 

Konkurs („Konkurs”) dla biur agencyjnych („Agent”) organizowany przez VENITI S.A. („VENITI”) 

właściciela marki KRUZY.PL z siedzibą w Warszawie 00-837, przy ul. Pańskiej 98 lok. 55,  

NIP: 7010204825, REGON: 141998845, Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000384450 w Sądzie 

Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 

111.600,00 PLN, gwarancja ubezpieczeniowa w TU EUROPA S.A. nr GT125/2013 posiada wpis do 

Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego 

prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 1187. 

B. Zasady Konkursu 

Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin („Regulamin”), który wchodzi w życie z dniem 

rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia z zastrzeżeniem poniższych 

postanowień. 

C. Cel Konkursu 

Celem konkursu jest wyłonienie 20 Agentów, którzy sprzedadzą największą ilość kabin na rejsy 

statkami Costa Cruises organizowane przez VENITI, w okresie trwania konkursu. 

 

 

II. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

A. Warunki uczestnictwa 

Uczestnikami konkursu mogą być Agenci posiadający podpisaną umowę agencyjną z VENITI. 

B. Istota Konkursu 

1. Aby pretendować do Nagrody („Nagroda”) określonej w par. III, Agent musi sprzedać minimum 5 

kabin na rejsy linii żeglugowej Costa Cruises w czasie trwania konkursu, tj. w okresie 

sprzedażowym pomiędzy 05.06.2014 – 30.09.2014.  

2. Warunkiem otrzymania Nagrody jest zakwalifikowanie się do grupy 20 Agentów, którzy sprzedali 

najwięcej kabin na rejsy Costa Cruises w okresie sprzedażowym pomiędzy 05.06.2014 – 

30.09.2014. 

3. Za każdą rezerwację kabiny na rejs Costa Cruises Agent, który niezakwalifikuje się do grupy 20 

Agentów, którzy sprzedali najwięcej kabin na rejsy Costa Cruises, otrzymuje 2% rabatu do 

wykorzystania w roku 2014 na rezerwację 1 kabiny na dowolny rejs Costa Cruises o wartości 

nieprzekraczającej 10 tys. zł. Przyznany rabat może być wykorzystany jedynie w przypadku 

rezerwacji kabiny dla pracownika biura Agenta i osoby towarzyszącej.  
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4. Nie ma możliwości wymiany Nagrody na gotówkę i/lub odsprzedania Nagrody Klientowi lub 

osobie trzeciej. 

 

C. Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 01.10.2014 r. 

2. W przypadku, gdy więcej niż 20 Agentów sprzeda 5 kabin, kolejnym kryterium decydującym o 

przyznaniu Nagrody będzie najwyższa sumaryczna wartość sprzedaży kabin linii Costa Cruises. 

3. O przyznaniu Nagrody w pierwszej kolejności decyduje liczba sprzedanych kabin (minimum 5), 

następnie sumaryczna wartość sprzedaży kabin linii Costa Cruises. 

 

D. Sposób ogłoszenia wyników Konkursu 

Wyniki zostaną przesłane do Agentów uczestniczących w konkursie drogą mailową. 

E. Zastrzeżenie prawa do odwołania Konkursu 

VENITI zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu z przyczyn niezależnych od niego. 

 

 

III. NAGRODA 

A. Nagroda 

1. Nagrodę stanowi rejs statkiem Costa Serena po Morzu Śródziemnym z wypłynięciem z Savony w 

terminie 02.11 - 09.11.2014 r. 

2. Nagrody nie można zamienić na rejs w innym terminie. 

3. VENITI opłaca przelot z/do Mediolanu, transfery lotnisko-port i port-lotnisko, rejs z pełnym 

wyżywieniem z pobytem kabinie wewnętrznej, napiwki oraz ubezpieczenie. Wszystkie ew. 

dodatkowe koszty i opłaty pokrywają uczestnicy. 

 

B. Obowiązki uczestnika i VENITI 

 

1. Do 2 dni od daty ogłoszenia wyników należy podać dane uczestnika wyjazdu (imię i nazwisko, 

data urodzenia, adres zameldowania, data wydania i ważności paszportu). 

2. VENITI zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia kandydata niespełniającego wymogów formalno-

paszportowych. 

3. Nie przewiduje się zmian zgłoszonych uczestników. Każdorazowa chęć zmiany wymaga 

konsultacji Agenta z VENITI i jest przeprowadzana na koszt zmieniającego, tylko w przypadku 

dostępnych miejsc w samolocie i na statku. 

4. W przypadku rezygnacji z Nagrody koszty nie będę zwracane. 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Przystąpienie do udziału w Konkursie jest dobrowolne i jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego Regulaminu. 


