Regulamin realizacji voucherów,
stanowiącego Nagrodę I Stopnia w Loterii „Milka stąd bierze się delikatność”
(dalej: „Regulamin”)
§ 1. Postanowienia ogólne
Voucher stanowiący Nagrodę I Stopnia w Loterii promocyjnej „Milka stąd bierze się delikatność”,
zostanie wydany Laureatowi najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r. za pośrednictwem podmiotu
profesjonalnie świadczącego usługi kurierskie, na adres podany w formularzu Laureata. Voucher
uprawnia do zrealizowania przez Laureata Nagrody I Stopnia - w postaci vouchera na wyjazd w Alpy
niemieckie dla 4 osobowej rodziny (2 osoby dorosłe + 2 dzieci) zawierający przelot, transfer z i na
lotnisko, opieka polskojęzycznego opiekuna w czasie transferów, 3 noclegi w 4* hotelu, wyżywienie
HB, ubezpieczenie, składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny o wartości 23.000 zł +
kieszonkowe 3.000 zł – łączna wartość Nagrody I Stopnia - 26.000 zł (słownie: dwadzieścia sześć
tysięcy, 00/100). Organizator przewidział sześć takich Nagród w Loterii; organizatorem turystyki
odpowiedzialnym za wyjazd jest Biuro Podróży Eskapada Grażyna Buzuk z siedzibą w Słupsku (76200) przy ul. Jedności Narodowej 2 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej numer NIP 8391100938, numer REGON 771556200,zwane
dalej: „Biurem podróży”.
§ 2. Warunki realizacji voucherów
1. W celu realizacji vouchera Laureat, któremu został wydany voucher, powinien szczegóły
dotyczące sposobu i dokładnego terminu realizacji vouchera ustalić bezpośrednio z Biurem
podróży, poprzez nawiązanie przez Laureata kontaktu telefonicznego z Biurem podróży (nr.
tel.: 598420216) lub e-mailowego (e-mail: biuro@eskapada.pl). Termin zgłoszenia
voucherów do realizacji w Biurze podróży najpóźniej do 31.12.2020 r.
2. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Biuro podróży
dokona weryfikacji podanego przez Laureata Nagrody I Stopnia kodu alfanumerycznego. Jeśli
zgłoszenie zostanie zweryfikowane pozytywnie, Biuro podróży ustali z Laureatem szczegóły
wyjazdu, o którym mowa w §1 Regulaminu.
Ważne:
1. Vouchery można zgłosić do realizacji najpóźniej do dnia 31.12.2020 r. Przekroczenie tego
terminu skutkuje brakiem możliwości zrealizowania vouchera przez Laureata Nagrody I
Stopnia w Biurze podróży.
2. Kod umieszczony na voucherze Laureat powinien zachować i nie pokazywać innym, w celu
uniknięcia sytuacji wejścia w posiadanie kodu/vouchera przez osobę nieuprawnioną. W
przypadku zaistnienia jakiejkolwiek z sytuacji wymienionych w niniejszym podpunkcie, wyjazd
do którego uprawnia voucher, nie będzie mogły zostać wydany/zrealizowany.
3. Biuro podróży zastrzega sobie prawo do zażądania przedstawienia oryginału vouchera do
weryfikacji.
4. Voucher można wymienić tylko raz. Vouchera nie można wymienić na gotówkę.
5. Dodatkowe opcje wykraczające poza warunki określone w niniejszym regulaminie w ramach
vouchera pokrywane są przez Laureata.

