
                                                      Regulamin Realizacji Vouchera 

 

        stanowiącego część Nagrody w Konkursie pod nazwą „Wakacje z nagrodami” 

 

1. Voucher wystawiony jest przez Biuro Podróży URLOPWRAJU.PL  Michał Kaczkowski z siedzibą w 

Krakowie 30-725 Kraków, ul. Siemienowicza 2, NIP 6792691602, REGON 122864944. 

2. Voucher ma wartość  200,00 zł (dwieście złotych)  i uprawnia do 

skorzystania z ofert turystycznych oferowanych przez Biuro URLOPWRAJU.PL  

3. Voucher wskazuje z imienia i nazwiska laureata Nagrody w konkursie "Wakacje z nagrodami"  

 oraz posiada unikalny numer Vouchera. 

4. Uprawnionym do realizacji Vouchera jest wyłącznie Zwycięzca Konkursu  wskazany w Voucherze. 

5. Zwycięzca Konkursu może być wyłącznym uczestnikiem Imprezy. 

6. Każdy Voucher może być zrealizowany wyłącznie jednorazowo. 

7. Zwycięzca Konkursu może zrealizować Voucher wyłącznie w Biurze URLOPWRAJU.PL, poprzez 

zawarcie umowy na Imprezę lub Usługę Turystyczną z oferty Biura URLOPWRAJU.PL, na swoją rzecz. 

8. Voucher musi być zrealizowany do dnia 31.12.2019 roku, co oznacza iż do tego dnia 

Zwycięzca Konkursu powinien zawrzeć Umowę z Biurem URLOPWRAJU.PL. 

9. W celu zawarcia Umowy Zwycięzca Konkursu powinien nawiązać kontakt z Biurem 

URLOPWRAJU.PL, przejść pozytywną weryfikację uprawnienia do realizacji Vouchera, dokonać 

wyboru oferty na Imprezę Turystyczną oraz podpisać Umowę przedstawioną przez Biuro 

URLOPWRAJU.PL. 

10. Zwycięzca Konkursu powinien skontaktować się z Biurem Podróży telefonicznie lub poprzez 

wiadomość e-mail, przy użyciu danych kontaktowych Biura URLOPWRAJU.PL podanych na stronie 

internetowej www.urlopwraju.pl w zakładce „kontakt”. 

12. Biuro URLOPWRAJU.PL zweryfikuje osobę zgłaszającą Voucher poprzez sprawdzenie 

indywidualnego numeru Vouchera oraz sprawdzenie, czy osoba zgłaszająca Voucher jest Zwycięzcą 

Konkursu (przez którego rozumie się wskazaną z imienia i nazwiska na Voucherze osobę). Celem 

dalszej weryfikacji Zwycięzca Konkursu będzie zobowiązany dostarczyć osobiście lub przesłać 

przesyłką poleconą lub kurierem oryginał Vouchera. 

12. Po potwierdzeniu przez Biuro URLOPWRAJU.PL pozytywnej weryfikacji uprawnienia Zwycięzcy 

Konkursu do realizacji Vouchera, zgodnie z pkt 11 powyżej, Zwycięzca Konkursu powinien przy 

wsparciu Biura URLOPWRAJU.PL wybrać ofertę Imprezy Turystycznej, oraz podpisać 

Umowę, nie później jednak niż do dnia 31.12.2019 roku. 

13. Podpisując Umowę, Zwycięzca Konkursu będzie zobowiązany potwierdzić, że zapoznał się i 

akceptuje treść Umowy, Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych. 

14. Umowa może być podpisana przez Zwycięzcę Konkursu również w drodze korespondencyjnej 

według szczegółowych ustaleń z Biurem URLOPWRAJU.PL. 

15. Voucher musi być wykorzystany do dnia 31.12.2019 roku.  

16. Voucher nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

17. Jeśli wartość Imprezy Turystycznej objętej Umową będzie niższa niż wartość Vouchera (200.00 

zł), Biuro URLOPWRAJU.PL nie zwraca równowartości niewykorzystanej kwoty, różnica nie podlega 

też ponownemu wykorzystaniu. 



18. Zwycięzca Konkursu ma prawo wybrać ofertę Imprezy Turystycznej o wartości przewyższającej 

wartość Vouchera (200 zł) pod warunkiem zapłaty przez Zwycięzcę Konkursu  różnicy (nadwyżki) 

ceny. 

19. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do Vouchera na osoby trzecie. 

20. Biuro URLOPWRAJU.PL w ramach wartości Vouchera lub za dodatkową opłatą, według wyboru 

Zwycięzcy Konkursu, może zapewnić transport na miejsce Imprezy Turystycznej oraz transport 

powrotny, konieczne zakwaterowanie, ubezpieczenie, itp. 

 


