
REGULAMIN KONKURSU O.B. ® 

„O.B.®IECAJ MI, ŻE TEGO LATA...” 

 

1. [Definicje]  

 

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć: 

  

1.1. Konkurs: oznacza konkurs pod nazwą „O.B.®IECAJ MI, ŻE TEGO LATA...” organizowany w 

serwisie internetowym dostępnym na stronie Internetowej www.myob.pl na zasadach 

określonych w Regulaminie, jak i w miejscach wskazanych w pkt 5 Regulaminu.;  

1.2. Podmiot Zlecający Konkurs: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 

(02-135), przy ul. Iłżeckiej 24, NIP 113-00-20-467, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod 

numerem KRS 0000032278 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydział XIII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 006934330, o kapitale zakładowym 39 

751 500,00 złotych (zwany także „J&J”) 

1.3. Organizator Konkursu: Przestrzeń Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 291A/165, 

02-133, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem KRS 0000683774, REGON: 367610910, NIP: 7010700889 

1.4. Uczestnik Konkursu: osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt 6 poniżej;  

1.5. Zadanie Konkursowe/Projekt: zadanie polegające na stworzeniu pracy, w formie zdjęcia i opisu 

z zawartym hasztagiem, oraz otagowaniem instagramowego profilu marki o.b®. i publikacji w 

serwisie Instagram oraz zakup produktów o.b.® za kwotę min. 20 zł i okazanie paragonu za zakup 

w momencie zwycięstwa w konkursie, zgodnie z pkt 5 poniżej;  

1.6. Zwycięzca Konkursu: osoba, której Jury przyznało Nagrodę Główną, spełniająca warunki, o 

których mowa w pkt 8 poniżej;  

1.7. Laureat Konkursu: osoba, której Jury przyznało Nagrodę II stopnia albo Nagrodę III stopnia, 

albo Nagrodę IV stopnia, spełniająca warunki, o których mowa w pkt 8 poniżej;  

1.8. Nagrody: oznacza Nagrodę Główną albo Nagrodę II stopnia albo Nagrodę III stopnia, albo 

Nagrodę IV stopnia; 

1.9. Regulamin: niniejszy regulamin Konkursu;  

1.10. Regulamin Serwisu: regulamin Serwisu dostępny pod adresem www.myob.pl/regulamin ;  

1.11. Serwis: oznacza serwis internetowy pod adresem www.myob.pl, należący do Podmiotu 

Zlecającego Konkurs (Usługodawcy w rozumieniu Regulaminu Serwisu), na którym prowadzony 

jest Konkurs;  

1.12. Okres Konkursu: okres od dnia 15.04.2019 roku do dnia 31.05.2019 roku, w którym odbędzie 

się Konkurs.  

 

Ponadto definicje innych pojęć wykorzystywanych w Regulaminie mogą być wskazane w treści 

Regulaminu.  

 

2. [Postanowienia ogólne]  

2.1. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu.  

2.2. Konkurs prowadzony jest w celu promocji marki o.b.® należącej do Johnson & Johnson Poland 

Sp. z o.o. 

2.3. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny za wyjątkiem konieczności zakupienia produktów, o których 

mowa w pkt 5.2. Regulaminu.  

2.4. Warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest zaakceptowanie treści Regulaminu oraz spełnienie 

pozostałych wymagań określonych w Regulaminie.  

2.5. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Podmiot Zlecający Konkurs. 

Organizator Konkursu zostanie upoważniony przez Administratora do przetwarzania danych 

osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu.  
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2.6. Administratorem danych użytkowników aplikacji Instragram jest Facebook Ireland Ltd. (4 Grand 

Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland).  

2.7. Fundatorem Nagród jest Podmiot Zlecający Konkurs.  

2.8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez 

Uczestnika do Konkursu.  

2.9. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook czy 

Instagram. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

2.10. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać regulaminów Instagram oraz Facebook, 

za co Organizator ani Podmiot Zlecający Konkurs nie ponoszą odpowiedzialności.  

2.11. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, w szczególności udzielaniem informacji na 

temat Konkursu, rozstrzyganiem kwestii związanych z jego organizacją lub rozpatrywaniem 

reklamacji, sprawuje Jury. 

 

3. [Zasięg Konkursu]  

 

3.1. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie www.myob.pl oraz w miejscach wskazanych 

poniżej, w Okresie Konkursu.  

3.2. Konkurs dzieli się na sześć tur. Każda tura trwa tydzień w Okresie Konkursu (od dnia 15.04.2019 

roku do dnia 31.05.2019 roku), tj. w następujących turach: 

3.2.1.  15.04-21.04.2019 r. – I tura 

3.2.2.  22.04-28.04.2019 r. – II tura 

3.2.3.  29.04-05.05.2019 r. – III tura 

3.2.4.  06.05-12.05.2019 r. – IV tura 

3.2.5.  13.05-19.05.2019 r. – V tura 

3.2.6.  20.05-26.05.2019 r. – VI tura 

3.2.7. 27.05.-31.05.2019 r. stanowi okres trwania Konkursu, w którym podejmowane są 

czynności związane z jego zakończeniem.  

3.3. Osoba zainteresowana udziałem w Konkursie powinna zachować dowód zakupu artykułów, o 

których mowa w ust. 5.2. niniejszego Regulaminu do dnia 30 sierpnia 2019 roku.  

 

4. [Jury]  

  

4.1. W skład Jury wchodzą trzy osoby wyznaczone przez Podmiot Zlecający Konkurs 

oraz Organizatora Konkursu.  

4.2. Jury wybierze w sumie 6 Zwycięzców i 270 Laureatów, 

4.3. O przyznaniu nagród, decyduje Jury dokonując analizy prawidłowości wykonania zadań, a 

następnie biorąc pod uwagę kryterium kreatywności, pomysłowości i innowacyjności.  

 

5. [Zasady i przebieg Konkursu]  

 

5.1. Warunkami uczestniczenia w Konkursie są: 

5.1.1. zaakceptowanie Regulaminu, 

5.1.2. wykonanie Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem,  

5.1.3. zakup dowolnych produktów marki o.b.® za kwotę nie mniejszą niż 20 złotych zgodnie z 

Regulaminem i posiadanie dowodu zakupu,  

5.1.4. spełnienie warunków wskazanych w  Regulaminie.  

5.2. Osoba zainteresowana udziałem w Konkursie musi dokonać zakupu dowolnych produktów marki 

o.b.® za minimalną kwotę 20 złotych. Paragon zakupu stanowi podstawę do wygranej i wręczenia 

przyznanej w Konkursie Nagrody. Data zakupu musi być wcześniejsza od terminu ogłoszenia 

wyników Konkursu danej tury.  

5.3. Każda z osób zainteresowana udziałem w Konkursie może zgłosić w jednej, kilku lub 

we wszystkich turach dowolną ilość wykonanych przez siebie projektów, przy czym uzyskanie 
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Nagrody w którejkolwiek z tur Konkursu pozbawia Uczestnika prawa do otrzymania Nagrody w 

pozostałych turach.  

 

5.4. Osoba zainteresowana udziałem w Konkursie, aby wykonać Zadanie Konkursowe powinna 

wykonać zdjęcie lub grafikę, która będzie pokazywała aktywne marzenie wakacyjne, dodać 

kreatywny opis do niego oraz hasztag „#summerwithob”, a także oznaczyć instagramowy profil 

marki o.b. za pomocą „@o.b.cee”,, a następnie opublikować cały wpis w serwisie Instagram. 

Publikacja Zadania Konkursowego jest dobrowolna, aczkolwiek niezbędna do wzięcia udziału w 

Konkursie.  

5.5. Praca zostaje przyjęta do rozpatrzenia w Konkursie w momencie opublikowania jej w serwisie 

Instagram. 

5.6. Jury po opublikowaniu pracy w serwisie Instagram przeprowadzi ich weryfikację pod kątem 

zgodności z Regulaminem. Dopuszczenie do udziału w Konkursie Uczestnika na tym etapie nie 

wyklucza jego dyskwalifikacji w przypadku ujawnienia się lub dostrzeżenia niezgodności z 

Regulaminem w terminie późniejszym.  

5.7. Zadanie Konkursowe musi być wynikiem oryginalnej twórczości Uczestnika i nie może naruszać 

praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych. 

5.8. Z grupy dopuszczonych projektów Jury wybierze najciekawsze, najbardziej pomysłowe i 

najbardziej kreatywne projekty, którym przyzna Nagrody.  

5.9. Przyznanie nagród odbywa się w terminie do 5 dni od zakończenia poszczególnej tury. 

Ogłoszenie wyników następować będzie na stronie www.myob.pl oraz za pomocą prywatnych 

wiadomości w serwisie Instagram.  

5.10. Po zakończeniu każdej tury Jury wybierze: 1 zwycięzcę Nagrody Głównej oraz 10 laureatów 

Nagrody II stopnia, 15 laureatów Nagrody III stopnia oraz 20 laureatów Nagrody IV stopnia. W 

sumie do wygrania w Konkursie jest 6 nagród głównych i łącznie 270 nagród II, III, IV stopnia.  

5.11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę ani na inne rzeczy. Nagrodzonym 

Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych 

nagród. 

5.12. Decyzja Jury jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie.  

5.13. W czasie Konkursu wykonane prace i opublikowane w serwisie Instagram, stanowiące część 

projektu, zostaną opublikowane na stronie internetowej www.myob.pl oraz oficjalnych kanałach 

marki o.b.® w Internecie (Instagram, Facebook, YouTube); na co Uczestnicy wyrażają zgodę..  

 

6. [Uczestnicy Konkursu] 

 

6.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawych., posiadająca aktywne konto w serwisie Instagram, która zaakceptowała Regulamin.   

6.2. Uczestnik oświadcza, że:  

6.2.1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności oraz ważny paszport z 

terminem ważności co najmniej do końca lutego 2020 roku; 

6.2.2.  zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do 

Konkursu;  

6.2.3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą 

procedury odbioru Nagrody i ją w pełni akceptuje;  

6.2.4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu 

Instagram;  

6.2.5. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram.  

6.3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w Regulaminie, 

w szczególności potwierdza prawdziwość informacji podanych przez Uczestnika Konkursu 

zgodnie z Regulaminem.  

6.4. Kategorycznie zabrania się naruszania przez Uczestników zasad uczciwego współzawodnictwa, 

zasad fair play, a także jakiegokolwiek innego działania sprzecznego z postanowieniami 
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niniejszego Regulaminu lub zasadami współżycia społecznego pod rygorem dyskwalifikacji z 

uczestnictwa w Konkursie decyzją Jury.  

6.5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora Konkursu 

oraz Podmiotu Zlecającego Konkurs, a także członkowie ich najbliższych rodzin, przez co 

rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, przysposobionych 

i przysposabiających.  

6.6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani 

do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. W przypadku 

stwierdzenia istotnego naruszenia Regulaminu lub zasad współżycia społecznego Jury będzie 

uprawnione do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.  

6.7. Za istotne naruszenia Regulaminu uważa się w szczególności:  

a) naruszenia polegające na ingerencji w mechanizm działania Konkursu, w szczególności 

naruszenia pkt. 6.4-6.5. i 13.1. Regulaminu;  

b) naruszenia związane z zamieszczaniem zgłoszeń konkursowych zabronionych w świetle 

pkt 6.8 oraz 11 Regulaminu.;  

c) naruszenia polegające na niespełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie, o których 

mowa w pkt. 5. Regulaminu;  

d) naruszenia związane z nieposiadaniem przez Uczestnika majątkowych i osobistych praw 

autorskich do zgłoszonych projektów i jego elementów składowych lub praw do 

wizerunku/ów,  

6.8. Wykluczeniu z Konkursu podlega Uczestnik, którego jakiekolwiek zgłoszenie:  

a) byłoby niezgodne z prawem lub powszechnie przyjętymi za obowiązujące normami 

obyczajowymi (np. zawierały treści pornograficzne, rasistowskie lub propagujące 

przemoc),  

b) naruszałoby prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, 

patentów, tajemnicy handlowej lub zobowiązań o zachowaniu poufności oraz naruszałyby 

dobra osobiste osób trzecich, prawo do wizerunku lub prawo do prywatności,  

c) zawierałoby materiały chronione prawem autorskim, co do których Uczestnik Konkursu nie 

jest uprawniony,  

d) obrażałoby uczucia religijne, byłoby obraźliwe bądź stanowiłoby lub mogłoby być uznane 

za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałoby treści wulgarne lub powszechnie 

uznane za obraźliwe, byłoby niemoralne,  

e) sugerowałoby lub zachęcałoby do działań niezgodnych z prawem,  

f) miałoby na celu promocję podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub 

promocję towarów lub usług, innych niż produkty marki o.b.®  

g) naruszałoby prawa lub dobre imię Podmiotu Zlecającego Konkurs lub innych osób.  

6.9. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu oświadcza w szczególności co 

następuje:  

a) posiada prawa autorskie, majątkowe i osobiste, do treści zgłoszonych do Konkursu 

projektów i wszystkich jego elementów składowych w zakresie niezbędnym do wzięcia 

udziału w tym Konkursie;  

b) wyraża zgodę na zasady przebiegu Konkursu opisane w Regulaminie, w tym 

w szczególności na podanie i przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z 

niniejszym Regulaminem;  

c) wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo) korzystanie przez: Organizatora, 

Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz podmioty 

współpracujące z nimi, w szczególności ich podwykonawców oraz agencje reklamowe z 

treści i wszystkich elementów składowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu dla 

potrzeb: realizacji, eksploatacji i promocji Konkursu, jak również promocji Organizatora, 

Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na polach eksploatacji 

wskazanych w pkt 6.10-6.12 poniżej;  



d) w przypadku załączenia do zgłoszenia do Konkursu fotografii zawierającej wizerunek 

Uczestnika, wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo) korzystanie przez 

Organizatora, Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z wizerunku 

Uczestnika dla potrzeb realizacji, eksploatacji i promocji Konkursu, jak również promocji 

Organizatora, Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na polach 

eksploatacji wskazanych w pkt 6.10-6.12 poniżej; 

e) w przypadku załączenia do zgłoszenia do Konkursu fotografii innej osoby niż Uczestnik 

wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo) korzystanie przez Organizatora, 

Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z wizerunku tej osoby dla 

potrzeb realizacji, eksploatacji i promocji Konkursu, jak również promocji Organizatora, 

Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na polach eksploatacji 

wskazanych w pkt 6.10-6.12 poniżej i z tego tytułu ponosi wszelką odpowiedzialność 

wobec osoby trzeciej widocznej na fotografii; 

f) w przypadku załączenia do zgłoszenia do Konkursu fotografii, której Uczestnik nie jest 

autorem ponosi wszelką odpowiedzialność wobec autora fotografii z tytułu korzystania z 

fotografii przez Organizatora, Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

na polach eksploatacji wskazanych w pkt 6.10-6.12; 

g) Wyraża zgodę na ogłoszone swojego imienia i nazwiska oraz nicku w poście na stronie 

www.myob.pl oraz Instagramie i otrzymanie powiadomienia o Nagrodzie w sposób 

określony w Regulaminie. 

6.10. Zezwolenia i oświadczenia, o których mowa wpkt 6.9 powyżej odnoszą się do wszystkich znanych 

pól eksploatacji, a w szczególności do: 

a) Utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek 
nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, 
cyfrowo, 

b) Zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na 
jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie 
magnetycznej, cyfrowo, 

c) wprowadzanie do obrotu, 

d) Wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do 
baz danych, 

e) Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utrwaleń 
wizerunku, imienia, nazwiska, głosu, wypowiedzi oraz utworów i przedmiotów praw 
pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w 
Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych, w szczególności na stronie 
internetowej www.myob.pl oraz oficjalnych kanałach marki o.b.® w Internecie 
(Instagram, Facebook, YouTube) oraz w ramach jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub 
nieodpłatnych, tj. video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice 
downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach 
dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i 
urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych 
i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych 
technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu 
danych), 

f) publiczne wykonanie, 

g) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub 
cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania 
plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, 
projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, 
iPhone itp.), 

h) wystawianie, 

i) wyświetlanie, 

j) użyczanie i/lub najem, 

k) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, 
odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) 
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przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem 
platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, 
IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp., 

l) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, 
odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za 
pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, 
połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci 
komputerowych (w tym Internetu) itp., 

m) reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, 
odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za 
pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, 
telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym 
Internetu) itp. 

6.11. Zezwolenia i oświadczenia, o których mowa w pkt 6.9 powyżej nie są ograniczone ani czasowo, 

ani terytorialnie, tzn. odnoszą się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów innych państw. 

Zezwolenia, o których mowa w zdaniu poprzednim obejmują również zgodę na wykonywanie 

przez Organizatora, Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie praw 

zależnych, co oznacza zarówno wykonywanie utworów zależnych, jak i udzielanie zgody na 

korzystanie z takich utworów. 

6.12. Uczestnik po zakwalifikowaniu do Konkursu zobowiązuje się nie odwoływać zezwoleń i 

oświadczeń, o których mowa w pkt 6.9 powyżej, a w przypadku odwołania do pokrycia 

poniesionych przez Organizatora, Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

z tego tytułu strat i kosztów. 

 

7. [Zwycięzcy i Laureaci Konkursu] 

 

7.1. Zwycięzcą Konkursu jest Uczestnik, którego projekt został nagrodzony przez Jury Nagrodą 

Główną w danej turze.  

7.2. Laureatem jest Uczestnik, którego projekt został nagrodzony przez Jury Nagrodą II albo III albo 

IV stopnia w danej turze.  

7.3. Organizator Konkursu poinformuje o wyłonieniu Zwycięzców i Laureatów poprzez wysłanie 

wiadomości prywatnej w serwisie Instagram do Zwycięzców lub Laureatów. Ogłoszenie wyników 

odbywa się w terminie do 10 dni od zakończenia danej tury na stronie internetowej Konkursu – 

www.myob.pl  

7.4. Zwycięzcą lub Laureatem może zostać tylko osoba, która spełnia warunki, o których mowa w pkt 

5 powyżej. Jury dokona sprawdzenia spełniania przez Uczestnika Konkursu warunków, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku stwierdzenia, że osoba uczestnicząca w 

Konkursie nie spełnia warunków, o których mowa w pkt 5 powyżej Jury może wyeliminować go z 

Konkursu.  

7.5. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w sytuacji braku możliwości nawiązania kontaktu za pomocą  

serwisu Instagram w czasie 5 dni od wysyłki wiadomości prywatnej.  

 

8. [Nagrody w Konkursie] 

  

8.1. W Konkursie Nagrodę Główną i Nagrodę II, III lub IV stopnia można otrzymać po spełnieniu 

wymagań określonych w niniejszym Regulaminie zgodnie z decyzją Jury.  

8.2. Nagrodę Główną otrzymuje 6 Zwycięzców, wybranych przez Jury oceniające projekty pod 

względem kreatywności i pomysłowości. Nagrodą Główną jest wyjazd dla Zwycięzcy oraz osoby 

towarzyszącej na Bali wg zasad przedstawionych w specyfikacji Nagrody Głównej (Załącznik nr 

1). Specyfikacja Nagrody Głównej wraz z wymaganymi oświadczeniami do wzięcia udziału w 

imprezie dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu, siedzibie Podmiotu Zlecającego 

Konkurs oraz na stronie www.myob.pl.  Za organizację wyjazdu odpowiada organizator turystyki 

tj. biuro Planet Escape Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-158), ul. Krowoderska 51/l.u.2. Osoba 

towarzysząca może być osoba niepełnoletnią, pod warunkiem, że: 

http://www.myob.pl/
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8.2.1 Zwycięzca jest przedstawicielem ustawowym takiej osoby i posiada pełnię praw 

rodzicielskich; 

8.2.2. Zwycięzca dysponuje notarialną zgodą drugiego rodzica osoby niepełnoletniej, na wyjazd 

osoby niepełnoletniej za granicę, chyba że taka zgoda nie jest prawnie wymagana; 

osoba niepełnoletnia, w stosunku do której Zwycięzca pełni rolę przedstawiciela ustawowego 

posiada paszport z terminem ważności co najmniej do końca lutego 2020 roku. 

8.3. Wartość Nagrody Głównej to 15.000 zł brutto. Wartość Nagrody nie podlega wymianie na wartość 

pieniężną. Organizator zwraca uwagę na istnienie wskazań do wykonania niektórych szczepień 

na choroby lokalne. Niniejsze zastrzeżenie dotyczy zarówno Zwycięzcy, jak i jego osoby 

towarzyszącej. Organizator nie pokrywa kosztów wykonania szczepień.  Nagroda Główna nie 

może zostać zrealizowana bez bezpośredniego osobistego udziału Zwycięzcy w wyjeździe.  

8.4. Wyjazd – Nagroda Główna - odbędzie się w terminie 05.09. – 13.09.2019r.  

8.5. Lista uczestników wyjazdu, czyli Zwycięzców Nagrody Głównej, zawierająca imię i nazwisko oraz 

daty urodzenia tak jak występują w paszporcie zostaną przekazane biuru podróży tj. Planet 

Escape Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-158), ul. Krowoderska 51/l.u.2 do dnia 19 sierpnia 

2019 r.  

8.6. Nagrodę II stopnia mogą otrzymać Laureaci, wybrani przez Jury oceniające projekty pod 

względem kreatywności i pomysłowości Nagrodą II stopnia plecak Kanken Classic w kolorach 

501 Sky Blue lub 312 Pink   

8.7. Wartość Nagrody II Stopnia to 320 zł brutto. 

8.8. Nagrodę III stopnia mogą otrzymać Laureaci, wybrani przez Jury oceniające projekty pod 

względem kreatywności i pomysłowości Nagrodą III stopnia aparat fotograficzny Instax Mini9 w 

kolorach:  Flamingo Pink lub Ice Blue lub Cobalt Blue oraz 10 wkładów zdjęciowych.    

8.9. Wartość Nagrody III Stopnia to 220 zł brutto. 

8.10. Nagrodę IV stopnia mogą otrzymać Laureaci, wybrani przez Jury oceniające projekty pod 

względem kreatywności i pomysłowości Nagrodą IV stopnia voucher o wartości 200 zł na zakupy 

w  www.nbsklep.pl     

8.11. Wartość Nagrody IV Stopnia to 200 zł brutto.  

8.12. Realizacja Nagrody IV Stopnia odbędzie się zgodnie z wytycznymi Regulaminu Realizacji Kodów 

New Balance z Załącznika nr 2. 

8.13. Ten sam Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę, niezależnie od ilości dokonanych zgłoszeń 

oraz tur, w których Uczestnik bierze udział.  

8.14. Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na świadczenie pieniężne. Do każdej 

nagrody rzeczowej wskazanej powyżej, Uczestnik Konkursu otrzyma również dodatkową 

nagrodę pieniężną odpowiadającą wysokości należnego podatku dochodowego od osób 

fizycznych od nagród rzeczowych tj. 11,11% wartości przekazywanej im odpowiednio Nagrody w 

zaokrągleniu do pełnych złotych, która zostanie potrącona przez Organizatorów Konkursu jako 

płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w 

Konkursie Nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i 

przekazana do właściwego urzędu skarbowego.  

8.15. Wydanie Nagrody Głównej oraz II, III i IV stopnia Zwycięzcom i Laureatom, nastąpi po udzieleniu 

wszelkich niezbędnych do wydania Nagród informacji, w tym w szczególności podaniu danych 

adresowych i przesłaniu scanu oraz listem poleconym lub kurierem dowodu zakupu o którym 

mowa w pkt 5.2. Regulaminu na adres podany drogą mailową w ciągu 10 dni od dnia otrzymania 

informacji o wygranej.  

8.16. W wypadku, gdy Zwycięzca lub Laureat, który otrzymał Nagrodę, nie poda prawidłowych danych 

niezbędnych do wydania Nagród , Organizator Konkursu zastrzegają sobie możliwość wyboru 

innego Uczestnika Konkursu, któremu przyznana zostanie Nagroda, stosownie do postanowień 

Regulaminu albo nieprzyznania tej Nagrody w ogóle, w całości lub w części.  

8.17. Zwycięzca lub Laureat, któremu przyznano Nagrodę, zobowiązany jest do podania prawidłowych 

danych niezbędnych do wydania przyznanej Nagrody. Postanowienia zdania poprzedzającego 
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dotyczą przede wszystkim nick tj. konto na serwisie Instagram, które mogą być wykorzystane 

przez Organizatora Konkursu do kontaktu ze Zwycięzcą lub Laureatem.  

 

 

9. [Dane osobowe] 

 

9.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika (dalej jako: „Dane Osobowe”) będzie się odbywać 

na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

9.2. Administratorem Danych Osobowych Uczestników jest Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie, przy ul. Iłżeckiej 24, 02-135 Warszawa, jako Podmiot Zlecający 

zorganizowanie Konkursu, z zastrzeżeniem punktu 9.9. Regulaminu. W sprawach związanych 

z przetwarzaniem Danych Osobowych można kontaktować się z J&J bezpośrednio kierując 

korespondencję na adres siedziby J&J lub adres poczty elektronicznej: 

privacy_Poland@its.jnj.com (wpisując w tytule maila nazwę Konkursu) lub za pośrednictwem 

Inspektora Ochrony Danych J&J na adres: emeaprivacy@its.jnj.com. W zakresie danych 

udostępnionych przez Uczestnika na portalu społecznościowym  Instragram administratorem 

danych jest Facebook, którego dane wskazano w pkt 2.6. Regulaminu.   

9.3. Dane Osobowe będą przetwarzane przez J&J w następujących celach: 

a) za zgodą Uczestnika w celach z związanych z organizacją konkursu, w tym m.in. w 

celu wydania nagród (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – opublikowanie 

przez Uczestnika Zadania Konkursowego w sposób spełniający wymagania 

niniejszego Regulaminu oznacza, iż Uczestnik zgadza się aby jego Dane Osobowe 

były przetwarzane przez J&J w celach związanych z organizacją Konkursu;  

b) w celach związanych z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów J&J takich 

jak rozpatrywanie ewentualnych reklamacji Uczestników i cele dowodowe na 

potrzeby obrony w sprawach dotyczących roszczeń związanych z Konkursem 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

c) w celu realizacji praw uzyskanych na podstawie udzielonej przez Uczestnika zgody 

na rozpowszechnianie wizerunku oraz wykazania dopełnienia warunków 

dopuszczalnego rozpowszechniania wizerunku i obroną przed ewentualnymi 

zarzutami o bezprawność działań oraz roszczeniami z tego tytułu co stanowi 

prawnie usprawiedliwiony interes J&J (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

9.4. Zakres Danych Osobowych przetwarzanych przez J&J obejmuje następujące dane: nick w 

portalu społecznościowym Instagram, imię i nazwisko, wizerunek Uczestnika (jeżeli został 

przedstawiony w pracy konkursowej), w przypadku Zwycięzców/Laureatów także: numer telefonu 

i adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość), numer PESEL, a w 

przypadku wyłącznie Zwycięzców także: numer paszportu,  potwierdzenie ważności paszportu 

min. do końca lutego 2020 r. (nagroda główna) – zarówno Zwycięzcy jak i osoby towarzyszącej. 

9.5. Podanie Danych Osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 

w Konkursie. Odmowa podania Danych Osobowych niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, 

wydania Nagrody, może prowadzić do odmowy udziału w Konkursie, odmowy przyznania prawa 

do Nagrody lub odmowy jej wydania. 

9.6. Osobom, których dotyczą Dane Osobowe przysługują następujące prawa: 

a) prawo do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji 

na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do 

żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO), 

b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych w sytuacjach i na 

zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia 

przetwarzania jego Danych Osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub 
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do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to 

przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie Danych 

Osobowych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby zostały one od razu 

usunięte, a także gdy dane te są potrzebne Uczestnikowi dłużej niż zakładał 

przyjęty przez nas okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony 

roszczeń),  

c) prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych 

Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania 

danych, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce zanim zgoda 

została wycofana, 

d) prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawa do bycia 

zapomnianym”), 

e) prawa do żądania przeniesienia swoich Danych Osobowych zgodnie z art. 20 

RODO, tj. do otrzymania od J&J Danych Osobowych w ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (tj. 

przez komputer), a także do żądania ich przekazania do innego administratora 

danych; Prawo to ma zastosowanie wyłącznie do Danych Osobowych 

przekazanych przez Uczestnika, które przetwarzamy w postaci elektronicznej w 

oparciu o jego zgodę, 

f) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej 

Danych Osobowych w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez J&J w ramach 

realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 RODO); 

g) prawa do wniesienia skargi na przetwarzanie Danych Osobowych przez J&J do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa). 

9.7. Dostęp do Danych Osobowych będą mieli następujący odbiorcy danych: 

a) upoważnieni pracownicy J&J;  

b) oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono ich przetwarzanie na 

potrzeby realizacji usług świadczonych dla J&J, w szczególności agencja 

reklamowa : Przestrzeń Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 

291A/165, 02-133, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000683774, 

REGON: 367610910, NIP: 7010700889, której Podmiot Zlecający zlecił 

organizację Konkursu; 

c) w przypadku Zwycięzców Nagrody I Stopnia odbiorcą ich Danych Osobowych w 

zakresie niezbędnym do wydania Nagrody Głównej jest organizator turystyki tj. 

biuro Planet Escape sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie , (31-158), ul. 

Krowoderska 51/ l.u.2 

Zawsze jednak dostęp do Danych Osobowych będą mieli tylko ci odbiorcy, w przypadku których 

istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na realizację celów wskazanych w Regulaminie.  

9.8. Dane Osobowe będą przetwarzanie przez J&J: 

a) w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji Konkursu - przez okres 

uczestnictwa Uczestnika w Konkursie, nie dłużej jednak niż do zakończenia 

Konkursu i upływu terminu składania reklamacji - wycofanie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w ramach Konkursu jest równoznaczne z 

rezygnacją Uczestnika z udziału w Konkursie; 

b) w zakresie niezbędnym do ustalenia praw J&J i obrony przed roszczeniami – 

Dane Osobowe mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń z 

tytułu bezprawnego rozpowszechniania wizerunku osoby przedstawionej.  



9.9. W zakresie Danych Osobowych Laureatów/Zwycięzców niezbędnych Organizatorowi do 

wywiązania się z ciążących na nim obowiązków podatkowych w związku z przyznanymi im w 

Konkursie nagrodami (obejmują one: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, 

PESEL, wartość otrzymanej nagrody, nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego) 

administratorem tych danych jest Przestrzeń Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 

291A/165, 02-133, Warszawa. Organizator zwróci się do zwycięzców w prywatnej wiadomości o 

podanie danych niezbędnych do wypełnienia obowiązków podatkowych podając im jednocześnie 

wszystkie informacje wymagane na mocy art. 13 RODO.  Niepodanie Organizatorowi w/w danych 

osobowych skutkuje utratą prawa do Nagrody. 

9.10. Organizator zwróci się do Zwycięzców w prywatnej wiadomości o dostarczenie zgody osoby 

towarzyszącej na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji 

Nagrody Głównej, podając im jednocześnie wszystkie informacje wymagane na mocy art. 13 

RODO.  Nieprzekazanie Organizatorowi w/w zgody skutkuje utratą prawa do Nagrody. 

 

10. [Reklamacje] 

  

10.1. Ewentualne reklamacje Uczestników Konkursu będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia reklamacji i mogą być zgłaszane w Okresie Konkursu oraz 14 dni po jego 

zakończeniu. Reklamacje powinny być przesłane wraz z uzasadnieniem listownie na adres: 

Przestrzeń, Ul. Nowogrodzka 10/13, 00-511 Warszawa, z dopiskiem Konkurs „O.B.®IECAJ MI, 

ŻE TEGO LATA...” lub mailowo na adres info@przestrzen.com oraz wskazaniem adresu poczty 

elektronicznej, na który Organizator Konkursu ma odesłać odpowiedź na reklamację. 

10.2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, dokładny adres e-mail 

oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji 

10.3. Reklamacja złożona po terminie lub nieposiadająca elementów wskazanych w pkt 10.2. nie 

wywołuje skutków prawnych.  

10.4. Odpowiedzi na reklamacje zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 

wskazany przez Uczestnika Konkursu w treści reklamacji.  

 

11. [Obowiązek powstrzymania się od działań na szkodę marki] 

  

Uczestnicy Konkursu zobowiązują się nie podejmować działań szkodzących, lub mogących szkodzić 

wizerunkowi Organizatora Konkursu oraz Podmiotu Zlecającemu Konkurs, w tym marki o.b.®. W 

szczególności chodzi tutaj o działania powszechnie uznawane za niewłaściwe (takie jak uwiecznianie 

na zdjęciach/filmach picia alkoholu w miejscu publicznym, demolowaniu, zanieczyszczaniu środowiska, 

przeklinaniu), w tym udostępnienia obraźliwych materiałów z bezpośrednim lub pośrednim 

wykorzystaniem obiektów czy treści (również w formie audio i tekstowej) wskazujących na markę o.b.®. 

Organizator zastrzega prawo do weryfikowania działań Uczestników pod kątem naruszenia tego 

obowiązku i żądania do usunięcia materiałów szkodzących marce.  

 

12. [Dostępność Regulaminu i ogólnych zasad Konkursu] 

  

Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora Konkursu, siedzibie Podmiotu Zlecającego 

Konkurs oraz na stronie www.myob.pl/  

 

13. [Postanowienia końcowe] 

  

13.1. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest nie ingerować w przebieg Konkursu w sposób sprzeczny 

z prawem, treścią Regulaminu lub w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Za ingerowanie w 

przebieg konkursu będą uważane w szczególności wszelkie działania, które naruszały będą jego 

zasady oraz przebieg zamierzony przez Organizatora. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się w 

szczególności do niedekompilowania, niewykorzystywania skryptów, nieingerowania w bazę 



danych przy pomocy innych niż przygotowane przez Organizatora narzędzia, nie ingerowania w 

oprogramowanie komputera oraz do niepodejmowania innych działań mających na celu 

uzyskanie dodatkowych korzyści w Konkursie.  

13.2. W przypadku zmiany adresu e-mail podanego przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest do 

powiadomienia Organizatora o zmianie poprzez przesłanie wiadomości na adres: 

konkurs@przestrzen.com  

13.3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres 

konkurs@przestrzen.com z informacją o takiej rezygnacji z podanym Nickiem – tj. kontem w 

Serwisie Instagram, na którym została opublikowana praca. Po otrzymaniu oświadczenia o 

rezygnacji z Konkursu Organizator Konkursu usunie ze strony internetowej www.myob.pl 

informację o pracy lub Uczestnika z listy zwycięzców. Usuniecie przez Użytkownika pracy z 

serwisu Instagram jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie . 

13.4. Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z ważnych 

powodów pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych Uczestników Konkursu i 

podstawowych zasad Konkursu. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o zmianach w 

Regulaminie z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Uczestnikom zapoznanie się ze 

zamianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału w Konkursie. W przypadku 

niezaakceptowania przez Uczestnika nowych postanowień Regulaminu Uczestnik ma prawo 

odstąpić od udziału w Konkursie bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.  

13.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

prawa.  

 

 

  

http://www.myob.pl/
http://www.myob.pl/


Załącznik 1 

SPECYFIKACJA NAGRODY GŁÓWNEJ 

 

Data wyjazdu: 05.09.2019 – 13.09.2019 

 



  PLAN PODRÓŻY  

Program ramowy:

D Z I E Ń R A N O P O  P O Ł U D N I U W I E C Z O R E M

DZIEŃ 1 Wylot z Warszawy do Dubaju. Przesiadka w Dubaju i dalszy
lot do Denpasar na Bali.

DZIEŃ 2 Lot na Bali. Przylot na Bali i przejazd do hotelu
w Ubud.

Odpoczynek, kolacja i nocleg.

DZIEŃ 3 Po śniadaniu: VW safari po
najpiękniejszych zakątkach Bali.

Dalszy ciąg safari, powrót do hotelu i czas
na odświeżenie.

Pokaz tańca Kecak, kolacja,
powrót do hotelu i nocleg.

DZIEŃ 4 Po śniadaniu: wyprawa rowerowa
w okolicach wulkanu Batur.

Powrót do hotelu w Ubud i czas na
samodzielne odkrywanie miasta.

Odpoczynek, kolacja i nocleg.

DZIEŃ 5 O świcie: rozpoczęcie trekkingu na
wulkan Batur, następnie kąpiel
w gorących źródłach.

Przejazd do hotelu w Tegalalang
pomiędzy tarasami ryżowymi.

Odpoczynek, kolacja i nocleg.

DZIEŃ 6 Po śniadaniu: przejazd do hotelu przy
plaży Balangan

Relaks na plaży Balangan. Relaks na plaży Balangan.

DZIEŃ 7 Relaks na plaży Balangan. Relaks na plaży Balangan. Relaks na plaży Balangan.

DZIEŃ 8 Relaks na plaży Balangan. Wymeldowanie z pokoi (late check out)
i transfer na lotnisko w Denpasar.

Wylot z Denpasar do Dubaju.

DZIEŃ 9 Przesiadka w Dubaju i dalszy lot do
Warszawy.

Przylot do Warszawy w późnych
godzinach popołudniowych.



Etapy:

1 WYLOT Z POLSKI DO INDONEZJI

Spotkanie grupy z pilotem w hali odlotów Międzynarodowego Lotniska

w Warszawie na 2 godziny przed odlotem. Stand oznaczony logo O.B.
Rozdanie dokumentów podróży oraz zawieszek na bagaże

Po odprawie biletowo-bagażowej i paszportowej wylot do Denpasar z przesiadką
w Dubaju

HOTEL:      samolot
POSIŁKI:    w samolocie

2 WITAJCIE NA BALI

Dziś rozpoczyna się Wasza przygoda w Indonezji
Po południu przylecicie do Denpasar, gdzie zostaniecie powitani na lotnisku.

Pojedziecie stąd do hotelu w kulturowej stolicy Bali - Ubud
Wieczorem czeka Was powitalna kolacja i czas na regenerację przed atrakcjami

kolejnych dni

HOTEL:      Tjampuhan Spa 4*
POSIŁKI:    kolacja, pozostałe w samolocie

3 VW SAFARI

Rano czeka Was wycieczka samochodem bez dachu, podczas której będziecie

podziwiać najpiękniejsze miejsca na Bali: tarasy ryżowe Tegelalang,
plantacje najdroższej na świecie kawy Luwak oraz Małpi Gaj, zamieszkany przez

makaki

Po lunchu wrócicie do hotelu w Ububud, gdzie będziecie mieć czas na odświeżenie

O zachodzie słońca czeka Was spotkanie z prawdziwą balijską

kulturą podczas spektakularnego pokazu lokalnego tańca kecak, mistycznego

połączenia brzmienia egzotycznych instrumentów, tańca i hinduistycznej opowieści 

Tradycyjną kolację zjecie w lokalnej restauracji

HOTEL:      Tjampuhan Spa 4*
POSIŁKI:    śniadanie, obiad, kolacja



4 WULKAN BATUR - WYPRAWA ROWERAMI

Po śniadaniu czeka Was spotkanie z prawdziwym, codziennym życiem
Balijczyków
Pojedziecie do Kintamani położonego u stóp Wulkanu Batur, skąd rozpoczniecie

wycieczkę rowerową po baliskiej prowincji. Podróżując niesamowicie malowniczą

trasą będziecie przystawać w widokowych miejscach i lokalnych wioskach, gdzie

skosztujecie miejscowych specjałów

Popołudniu wrócicie do hotelu i będziecie mieć czas na samodzielne odkrywanie
Ubud. Wykorzystajcie go np. aby odwiedzić lokalny targ pełnen zjawiskowego

balisjiego rękodzieła

HOTEL:      Tjampuhan Spa 4*
POSIŁKI:    śniadanie, obiad, kolacja

5 TREKKING NA WULKAN BATUR I GORĄCĘ ŹRÓDŁA

Przygotujcie się na wczesną pobudkę - o świcie wyruszycie z przewodnikiem na

wulkan Batur, skąd będziecie podziwiać cudowną panoramę podczas wschodu
słońca, uznawaną za jeden z najbardziej niesamowitych widoków na Bali

Później czeka Was zasłużony relaks w gorąch źródłach i okazja do spokojnej

kontemplacji piękna otaczającej przyrody

Następnie pojedziecie do hotelu w Tegalalang, położonego malowniczo pośród

tarasów ryżowych, gdzie poczujecie wyjątkową atmosferę tego miejsca i doznacie

prawdziwej balijskiej gościnności



HOTEL:      Puri Gangga Resort 4*
POSIŁKI:    śniadanie, obiad, kolacja

6-7 RELAKS NA RAJSKICH PLAŻACH

Rano wyruszycie na południe Bali, gdzie zostaniecie zakwaterowani w hotelu

Przed Wami czas na relaks w iście królewskich warunkach
Rozkoszujcie się słońcem, lazurową wodą i pięknymi widokami

Jeżeli zececie, będziecie mogli również wziąć udział w lekcji surfingu przy plaży
Balangan (opłcja dodatkowo płatna), zdaniem wielu jednym z najlepszych miejsc na

świecie do uprawiania tej dyscypliny. Gotowi na spotkanie spotkanie z morskimi

falami? 

HOTEL:      La Joya Bali Resort 4*
POSIŁKI:    śniadanie, obiad, kolacja

8-9 WYGNANIE Z RAJU

Dziś ostatni dzień Waszej przygody na Bali - koniecznie złapcie ostatnie promienie

słonca przed powrotem do kraju

Popołudniu pojedziecie na lotnisko w Denpasar, skąd polecicie do Polski (z

przesiadką w Dubaju)

Przylot do Warszawy w dniu kolejnym, w godzinach popołudniowych

HOTEL:      samolot
POSIŁKI:    śniadanie, obiad, kolacja (12.09), pozostałe (13.09) w samolocie



MAPA PODRÓŻY:



  CENY  

Cena zawiera:
PRZELOTY MIĘDZYNARODOWE W KLASIE EKONOMICZNEJ NA TRASIE
Warszawa – Denpasar - Warszawa

TRANSFERY WEWNĘTRZNE
Wszystkie transfery prywatnym autokarem oznaczonym logo firmy

HOTELE
- Tegalalang - Puri Gangga Resort 4* - 1 nocleg
- Ubud – Hotel Tjampuhan Spa 4* - 3 noclegi
- Jimbaran - La Joya Bali Resort 4* - 2 noclegi (w tym late check out ostatniego dnia)

WYŻYWIENIE
- w trakcie całego pobytu 3 posiłki dziennie

NAPOJE
- do każdego obiadu i kolacji 1 napój bezalkoholowy

ŚWIADCZENIA NA MIEJSCU
- wszystkie atrakcje i aktywności opisane w programie
- wszystkie bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji
- opieka polskiego pilota podczas całego wyjazdu
- opieka lokalnych angielsko-języcznych przewodników
- opłaty wylotowe

PAKIET INFORMACYJNY
- multimedialna strona www wyjazdu
- dedykowany do wyjazdu przewodnik
- aplikacja mobilna ze szczegółami wyjazdu
- wysyłka sms
- interaktywna galeria zdjęć

UBEZPIECZNIE
KL 30.000 EUR, NW 15.000 PLN, bagaż 2.000 PLN



  HOTELE  

Tjampuhan 4*
Indonezja - Ubud

Opis hotelu:
Niezwykle klimatyczny i stylowy hotel 4*, urokliwie położony na zieleniącym się wzgórzu, nieopodal
kulturowej stolicy Bali – Ubud.

Hotel położony na zieleniącym się wzgórzu, pełen urokliwych ścieżek na terenie obiektu i oczek wodnych.
Misterne płaskorzeźby na ścianach hotelowej restauracji, zdobione balustrady balkonów, inspiracja
niemieckim malarzem Walteres Spiesem widoczna w tutejszej architekturze (zwłaszcza w apartamencie
zamieszkiwanym niegdyś przez legendarnego artystę) należą do licznych plusów tego obiektu.

Na terenie hotelu znajdują się dwa baseny, kilka restauracji i knajpek oraz centrum spa. Goście mogą
korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Przy pokojach urządzono wygodne tarasy,
umożliwiające miłe spędzenie czasu podziwiając piękny krajobraz. W sypialniach do dyspozycji Gości
pozostawiono bogate wyposażenie: wygodne łóżko, ozdobne poduszki, fotele, stolik kawowy, stoliki nocne
z lampkami, toaletkę z dużym lustrem, telewizor czy meble wypoczynkowe na tarasie przy pokoju.

DLACZEGO POLECAMY

Hotel, którego właściciele i obsługa mają wieloletnie doświadczenie, a przy tym korzystają z bogatych

tradycji, które rozwijały się w tym hotelu przez dziesięciolecia

Niepowtarzalny klimat balijskiej rezydencji z mistycznymi elementami charakterystycznymi dla

zdobnictwa i architektury świątynnej przenoszące Gości w czasie do fascynujących lat 20. i 30.

Bogata oferta masaży w hotelowym spa wykonywanych w przepięknym otoczeniu – soczyście zielona,

tropikalna roślinność, pachnące kwiaty, strumień szumiący w oddali i nieprzebrana dżungla

POKÓJ:    Superior Room



Puri Gangga Resort 4*
Indonezja - Południowe Bali

Opis hotelu:
Hotel Puri Gangga Resort otoczony jest bujną zielenią i polami ryżowymi. Panuje w nim wyciszająca
i odprężająca atmosfera. Na miejscu znajduje się odkryty basen z widokiem na świątynię Pura Gunung Kawi,
studio jogi, a także zaplecze spa. Goście mogą korzystać z bezpłatnego WiFi w całym budynku. 

Targ, pałac i Małpi Las w Ubud oddalone są od ośrodka Puri Gangga o 30 minut jazdy, a muzeum Blanco –
o 15 minut jazdy. Goście ośrodka mogą bezpłatnie wypożyczyć rower, który jest doskonałym sposobem na
zwiedzanie okolicy.

Wszystkie pokoje, apartamenty oraz wille są przestronne i gustownie wykończone. Ich wystrój
charakteryzuje się elegancją. Znajdują się w nich rustykalne meble z drewna. Dachy pokryte są strzechą.
Każdy pokój, apartament oraz willa dysponuje tarasem lub balkonem, z którego roztacza się widok na ogród,
basen lub dolinę. Goście mają także do dyspozycji prywatną łazienkę z dużymi oknami wychodzącymi na
zieleń.

Na miejscu dostępnych jest wiele zabiegów relaksacyjnych, w tym oczyszczająca kąpiel pod wodospadem
Sebatu oraz masaże balijskie. W ośrodku odbywają się także spotkania przy grillu. 

W restauracji Kailasha serwowane są rozmaite specjały kuchni indonezyjskiej i zachodniej. Na miejscu
odbywają się także koncerty z muzyką na żywo oraz pokazy tańca.

DLACZEGO POLECAMY

malownicze położenie pośród tarasów ryżowych

liczne atrakcje dodatkowe, w tym masaże balijskie

odkryty basen typu infinity z cudownym widokiem

POKÓJ:    Deluxe Room



La Joya 4*
Indonezja - Południowe Bali

Opis hotelu:
Klimatyczny hotel La Joya oddalony jest o 2 minuty spacerem od plaży Balangan i o 20 minut jazdy od
świątyni Uluwatu. Hotel oferuje zakwaterowanie w bungalowach wzniesionych z lokalnego wapienia
i zachwyca licznymi dziełami sztuki lokalnej oraz rzeźbami. Na miejscu do dyspozycji Gości są 2 odkryte
baseny i restauracja.

Klimatyzowane pokoje wyposażone są w lodówkę i sejf. W łazience znajduje się terma.

Personel punktu informacji turystycznej służy pomocą w organizacji wycieczek po mieście oraz
wypożyczeniu samochodu. Na życzenie w ośrodku wykonywane są odprężające masaże.

Restauracja La Joya zaprasza na dania kuchni lokalnej i międzynarodowej. Ośrodek La Joya oddalony jest
o 30 minut jazdy od międzynarodowego lotniska Denpasar. 

DLACZEGO POLECAMY

Zakwaterownaie w klimatycznych bungalowach

Bliska odległość do pięknej plaży

Cicha i spokojna okolica

POKÓJ:    Standard Room
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