
 

                                                                    
   

 

  Poznań, 30.09.2019 

I. ORGANIZATOR 
 

1. Organizatorem wyjazdu GRECOS ADVENTURE 2019 jest Grecos Holiday Sp. z o.o. 
 z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 76A, 60-311, zwany dalej Organizatorem. 

 
 

II. UCZESTNICY 
 

1. Uczestnikami wyjazdu określa się Właścicieli, Kierowników, najlepszych Sprzedawców, 

Liderów, Trenerów zespołów sprzedażowych lub osoby bezpośrednio odpowiedzialne za 

sprzedaż w Biurach Podróży, posiadających aktualnie podpisane Umowy Agencyjne  z Grecos 

Holiday, wyłonionych w rankingu kwalifikującym na  GRECOS ADVENTURE 2019. 

 
 

III. ZGŁOSZENIE 
 

1. Zgłoszony przez Biuro Podróży Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia uczestnictwa  

w GRECOS ADVENTURE 2019 poprzez wypełnienie formularza, do którego link dostępny jest w 

przesłanym przez Organizatora zaproszeniu. Przez wypełnienie i wysłanie formularza Uczestnik 

potwierdza, iż jest osobą uprawnioną do wzięcia udziału w wyjeździe zgodnie z paragrafem II 

niniejszych Warunków Uczestnictwa oraz, że zapoznał się z treścią Ogólnych Warunków 

Uczestnictwa w imprezach turystycznych Organizatora, o których mowa w pkt VIII ppkt 1 

niniejszego regulaminu.  

 

IV. UCZESTNICTWO 
 

1. Uczestnik jest zobowiązany do aktywnej realizacji programu GRECOS ADVENTURE 2019 

zgodnie z wytycznymi osoby prowadzącej i koordynującej wyjazd. Tajemnice handlowe  

i służbowe mają być traktowane jako poufne, także po wygaśnięciu umowy agencyjnej. 

Uczestnik zobowiązuje się nie działać na szkodę Organizatora. 
 

 

V. ZMIANA UCZESTNIKA LUB REZYGNACJA 
 

 

1. Biuro może dokonać bezkosztowej zmiany Uczestnika do 14 dni przed dniem wylotu.  
Jeśli zmiana Uczestnika nastąpi na mniej niż 14 dni do wylotu, wówczas opłata manipulacyjna 
wynosi 120 zł. 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie zryczałtowana opłata za odstąpienie od umowy 
kształtować się będzie następująco: 

• Bez opłaty - w przypadku rezygnacji na co najmniej 14 dni przed planowaną datą 
wylotu; 

• 1 000 zł – w przypadku rezygnacji na mniej niż 14 dni przed planowaną datą 
wylotu. 

 
3. Zmiany muszą być zgłoszone do Grecos Holiday drogą mailową na adres: dwa@grecos.pl. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
GRECOS ADVENTURE 2019 

20.10 – 24.10.2019 
 

 

mailto:dwa@grecos.pl


VI. REALIZACJA 
 

1. Termin GRECOS ADVENTURE 2019: 20.10 - 24.10.2019. 
2. Trasa przelotu: KTW-HER-KTW/WMI-HER-KTW/POZ-HER-KTW 
3. Zakwaterowanie: Kreta, Ostria Beach Resort & Spa 5* 
4. Wyżywienie: All Inclusive. 
5. Cena: udział w wyjeździe jest bezpłatny. 
6. Ubezpieczenie: Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Warunkami Ubezpieczenia, 

zamieszonymi na stronie www.grecos.pl . 
7. Jednocześnie Organizator, zastrzega sobie prawo do zmiany warunków realizacji, o których mowa 

w paragrafie VI. 
 

VII. REKLAMACJE 
 

1. Wszystkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do przebiegu wyjazdu można składać 

pisemnie na adres Organizatora:  ul. Grunwaldzka 76A, 60-311 Poznań.  

 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W zakresie nie uregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się Ogólne Warunki Uczestnictwa 
w imprezach turystycznych, obowiązujące u Organizatora w dniu dokonania przez Uczestnika 
zgłoszenia udziału w wyjeździe, dostępne na stronie internetowej: www.grecos.pl.  

2. Wszelkie spory związane z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 
siedziby Organizatora.  

3. Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 
 

➢ Administratorem danych osobowych jest Grecos Holiday Sp. z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 76A. 

➢ Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: 
iod@grecos.pl . 

➢ Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją wyjazdu 
oraz marketingiem - w przypadku wyrażenia odrębnej zgody - na podstawie Art. 
6 ust. 1 lit. a) oraz b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

➢ Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uczestniczące w 
realizacji usługi (np. hotele, linie lotnicze, przewoźnicy, agenci, rezydenci). 

➢ Dane przetwarzane w celu realizacji umowy będą przechowywane przez okres 6 
lat. Dane będą przetwarzane na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. 

➢ Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo 
do przenoszenia danych. 

➢ Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
➢ Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zakresie związanym z 

realizacją usługi ich brak może uniemożliwić jej wykonanie. 
➢ Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie dotyczyło 
dostosowania wyglądu stron internetowych oraz oferty handlowej do profilu 
klienta. 
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