REGULAMIN KONKURSU AMADEUS

"Mistrzostwa Świata w Billback"
§1. Definicje
1. Organizator – Amadeus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 49
2. Konkurs – konkurs organizowany pod nazwą „Mistrzostwa Świata w Billback” opisany w niniejszym
Regulaminie
3. Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu
4. Uczestnik – firma (osoba prawna / spółka z o.o. / spółka osobowa) posiadająca umowę podpisaną z
Amadeus Polska Sp. z o.o.(stan na dzień 1.07.2017 r.)
5. Laureat – osoba, która wygrała nagrodę
6. Komisja konkursowa – zespół powołanych przez Organizatora osób do nadzoru i organizacji konkursu.
W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora.
7. Nagroda główna – podwójny bilet VIP Business Club GOLD na mecz eliminacyjny do Mistrzostw
Świata Rosja 2018, Polska – Czarnogóra, na Stadionie Narodowym w Warszawie 8 października 2017 r.
o łącznej wartości 3600 PLN (netto)
8. Nagroda dodatkowa - Kamera GOPRO HERO Session, o wartości 800 PLN (brutto)
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§ 2. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Mistrzostwa Świata w Billback” jest Amadeus Polska Sp. z o.o.
2. Celem konkursu jest zwiększenie liczby biur podróży korzystających z rozwiązania płatniczego Amadeus Hotel Billback oraz liczby transakcji dokonywanych za jego pośrednictwem.
3. Konkurs skierowany jest do wszystkich biur podróży na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zainteresowanych rozwiązaniem Amadeus Hotel Billback i automatyzacją płatności za usługi hotelowe
4. Przystąpienie do konkursu, jest jednocześnie wyrażeniem zgody na zasady obowiązujące w w/w
Konkursie.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na wskazany przez Amadeus Polska wypełnionego formularza zgłoszeniowego w okresie trwania konkursu.
6. Czas trwania konkursu: od 03.07.2017 r. do 30.09.2017 r.
§ 3. Zasady konkursu
1. Konkurs „Mistrzostwa Świata w Billback” polega na wdrożeniu i rozpoczęciu korzystania z Amadeus
Hotel Billback do obsługi płatności za noclegi hotelowe opłacane przez biuro podróży
2. Wdrożenie narzędzia w firmie oraz pierwsze 10 transakcji wykonanych przy użyciu wirtualnych kart
płatniczych musi nastąpić w terminie od 03.07.2017 r. do 30.09.2017 r.
3. Każde biuro podróży, które wdroży Amadeus Hotel Billback i wykona 10 translacji do momentu zakończenia konkursu 30.09.2017 r. otrzyma nagrodę dodatkową i weźmie udział w losowaniu nagród głównych.
4. Przedstawiciel biura podróży może zgłosić swoje biuro w dowolnym momencie trwania konkursu
5. Zgłoszenie należy wysłać przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie amadeuspayments.pl

§ 4. Zwycięzcy i nagrody w konkursie
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1. Zwycięzcą konkursu „Mistrzostwa Świata w Billback”, zostanie biuro podróży, które w okresie od
03.07.2017 r. - 30.09.2017 r. wdroży rozwiązanie Amadeus Hotel Billback i zrobi przynajmniej 10
transakcji z wykorzystaniem rozwiązania.
2. Łącznie zostanie wyłonionych zostanie 3 zwycięzców. Każdy otrzyma nagrodę główną.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 2.10.2017 r. a wręczenie nagród najpóźniej do 7.10.2017 r.
4. Nagrodami w konkursie „Mistrzostwa Świata w Billback” są:
a) Nagroda główna – podwójny bilet Business Club GOLD na mecz eliminacyjny do Mistrzostw
Świata Rosja 2018, Polska – Czarnogóra, na Stadionie Narodowym w Warszawie, 8 października 2017 r. o łącznej wartości 3600 PLN (netto) – 3 nagrody główne
b) Nagroda dodatkowa - Kamera GOPRO HERO Session, o wartości 800 PLN (brutto) – dla każdego biura, które spełni warunki konkursu (podpisze umowę, wdroży Amadeus Hotel Billback i wykona 10 transakcji)
5. Organizator zobowiązuje się do uiszczenia stosownego podatku za zwycięzców w związku z
przyznanymi nagrodami pod warunkiem przekazania przez zwycięzców niezbędnych danych do
jego rozliczenia w Urzędzie Skarbowym.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu otrzymania nagrody.
3. Uczestnik ma prawo odmówić przyjęcia nagrody.
4. Nagrody będą wydawane do 7.10.2017 r. osobiście lub przesyłką kurierską.
5. Odbiór nagrody Laureat pokwituje swoim podpisem.
6. W momencie przekazania i pokwitowania przez Laureata odbioru nagrody, Laureat staje się wyłącznie
odpowiedzialny za nagrodę, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które będą miały
miejsce po odebraniu nagrody a będą pośrednio lub bezpośrednio dotyczyć nagrody.
7. Nagrody niewydane w konkursie pozostają w dyspozycji Amadeus Polska Sp. Z o.o.
8. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę
§ 6. Postanowienia końcowe
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§ 5. Wydanie nagrody głównej
1. Warunkiem wydania nagrody głównej jest przesłanie przez Laureata na adres e-mail salespl@amadeus.com nie później niż do 7 października 2017 r. następujących danych osobowych:
 Imię:
 Nazwisko:
 PESEL:

1. Niniejszy regulamin jest podstawowym dokumentem regulującym zasady konkursu „Mistrzostwa
Świata w Billback”.
2. Nagrody w konkursie będzie przyznawała komisja w składzie: Iwona Białobrzycka, Joanna Studzińska, Paweł Ciecierski i Katarzyna Witkowska-Baraniak
3. Organizator zastrzega sobie zmianę nagród na równie wartościowe w dwóch przypadkach:
a) W sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od organizatora bilety Business Club GOLD na mecz
Polska-Czarnogóra, 8.10.2017 r. będą niedostępne
b) W konkursie zarejestruje się mniej niż 5 uczestników
4. Sprawy sporne, nieujęte w regulaminie, rozstrzygane będą przez Organizatora konkursu. W przypadkach spornych decydujący głos ma Kierownik Projektu.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie oraz zobowiązuje się do poinformowania wszystkich uczestników o tych zmianach
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