
Warunki uczestnictwa w loterii: Tour de France Finale in Paris 

 

1. Organizator 

Organizatorami loterii są Continental Reifen Deutschland GmbH, Vahrenwalder Str. 9, 

30165 Hanower / Niemcy (zwany dalej „Continental“) oraz Delticom AG, Brühlstraße 11, 

30169 Hanowerr / Niemcy (zwany dalej „Delticom“). 

 

2. Uprawnienie do wzięcia udziału 

Uprawnione do wzięcia udziału są jedynie osoby pełnoletnie. 

Zgodnie z §§ 15 oraz kolejnych paragrafów niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych, 

wykluczeni z udziału w loterii są pracownicy firmy Continental oraz Delticom, ich krewni oraz 

inne osoby zaangażowane w koncepcję i przeprowadzenie tejże loterii. Za poprawność 

danych osobowych i kontaktowych, a w szczególności adresu e-mail oraz adresu 

pocztowego, odpowiedzialni są sami uczestnicy. Z chwilą wzięcia udziału, uczestnicy 

akceptują wymienione warunki uczestnictwa. Powtórny udział w grze nie jest możliwy. 

 

3. Okres trwania loterii 

Loteria trwa w okresie 04.04.2018-06.05.2018 

 
4. Nagrody 
Między uczestnikami zostanie rozlosowana następująca nagroda: 

1. Podróż do Paryża dla jednej osoby wraz z lotem z wybranego portu lotniczego, udział  

w finale Tour de France na Champs-Elysées, nocleg z wyżywieniem w terminie  

28.07-30.07.2018. 

Losowania dokonuje firma Delticom. Wymiana nagród jest wykluczona. Nagrody nie mogą 

być przenoszone lub wymieniane na gotówkę. Każdy zwycięzca jest odpowiedzialny za 

swoją własną kondycję fizyczną. Organizatorzy w żaden sposób nie ponoszą 

odpowiedzialności za fizyczne samopoczucie zwycięzcy w trakcie realizacji nagrody. 

 

5. Poinformowanie zwycięzców 

Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową zaraz po losowaniu. 

Continental oraz Delticom są uprawnieni do przekazania danych zwycięzców dla partnerów 

akcji w celu poinformowania oraz dostarczenia nagrody. W przypadku, gdy zwycięzca nie 

zgłosi się do firmy Delticom w ciągu 1 tygodnia od momentu poinformowania o wygranej, 

wówczas prawo do nagrody przepada całkowicie. Termin wycieczki nie podlega zmianie. 

Oznacza to, że nagroda również przepada całkowicie, gdy zwycięzca nie będzie mógł z niej 

skorzystać w wymienionym wyżej terminie. 

6. Przekazanie nagród 

Przekazanie nagród odbywa się wyłącznie przez bezpośredni kontakt pomiędzy zwycięzcą, 

a partnerem akcji lub współpracującym z nim organizatorem wycieczki. Nie przysługuje 

prawo do wyboru terminu wycieczki. Jeśli wycieczka nie odbędzie się w podanym przez 

partnera akcji lub organizatora wycieczki terminie lub okresie, nie przysługuje wówczas 

prawo do nagrody. Wraz z potwierdzeniem przez zwycięzcę udziału w wycieczce podlega on 

warunkom organizatora wycieczki. Przyjazd i powrót do oraz z miejsca rozpoczęcia 

wycieczki (port lotniczy, dworzec, itp.) odbywa się na koszt zwycięzcy. To samo dotyczy 

wszelkich kosztów powstałych w trakcie podróży (minibar, telefon itp.). Wartość wycieczki 

opiewa na kwotę z najdroższego okresu wycieczkowego i podlega tym samym sezonowo 

zależnym różnicom oraz wahaniom kursów walut, w zależności od momentu oddania do 

dyspozycji i skorzystania z wycieczki. Wyrównanie tych różnic w wartości jest wykluczone. 



 

7. Nadużycie  
W przypadku podejrzenia zmniejszania szans na wygraną poprzez manipulację lub inne 

niedozwolone środki, firma Continental i Delticom zastrzegają sobie prawo do wykluczenia 

uczestnika z loterii, odebrania mu przyznanych nagród oraz wytypowania innego zwycięzcy 

loterii.  

8. Ograniczenie odpowiedzialności 

Firmy Continental i Delticom nie ponoszą odpowiedzialności za usterki techniczne,  

w szczególności za awarie w dostawie Internetu, urządzeń elektronicznych lub komputerów. 

Firmy Continental i Delticom zastrzegają sobie prawo do przerwania lub zakończenia loterii  

w każdej chwili, bez uprzedzenia bądź podawania przyczyny. Firmy Continental  

i Delticom nie odpowiadają za upadłość partnera loterii oraz powstałe w wyniku tego skutki 

dla przeprowadzenia oraz przebiegu loterii. Oprócz tego firmy Delticom i Continental 

ponoszą odpowiedzialność tylko za szkody, które zostały spowodowane umyślnie, powstały 

w wyniku rażącego niedbalstwa, bądź w wyniku naruszenia istotnych obowiązków 

wynikających z umowy.  Regulacje nie dotyczą uszkodzeń ciała, utraty życia lub zdrowia.  

 

9. Ochrona danych: 

Aby wziąć udział w loterii, wymagana jest osobista rejestracja uczestnika. Rejestracji nie 

może dokonać osoba trzecia. Przez rejestrację rozumiane jest wyraźne oświadczenie oraz 

zgoda uczestnika na to, że w celu przeprowadzenia loterii i na czas jej trwania firmy 

Continental i Delticom przetworzą wymagane dane, zapiszą je w systemie oraz przekażą 

odpowiedniemu partnerowi loterii, który wykorzysta te dane wyłącznie do celów 

przeprowadzenia loterii na czas jej trwania. Dane uzyskane w trakcie trwania loterii zostaną 

wykorzystane wyłącznie do jej przeprowadzenia, a na koniec zostaną usunięte. Dane te nie 

zostaną również przekazane osobom trzecim, bez wyraźnego zezwolenia. Ponadto uczestnik 

wyraża zgodę na to, że, w przypadku wygranej, jego nazwisko zostanie opublikowane przez 

firmę Continental, Delticom lub inną, powiązaną z tymi podmiotami firmę. Uczestnikowi loterii 

przysługuje w każdej chwili prawo do anulowania zgody na przetwarzanie danych, a tym 

samym do wycofania swojego udziału w loterii, w formie pisemnej na adres Delticom AG, 

Brühlstraße 11, 30169 Hannover/Niemcy lub drogą mailową na adres info@delti.com. 

 

 

10. Pozostałe 

10.1 Dochodzenie racji drogą prawną jest wykluczone  

10.2 Niniejsze warunki uczestnictwa oraz stosunek prawny pomiędzy uczestnikami oraz 

firmą Continental podlegają wyłącznie przepisom prawa Republiki Federalnej Niemiec.  

10.3 Jeżeli jeden z punktów warunków uczestnictwa jest całkowicie lub w części pozbawiony 

mocy prawnej, pozostałe punkty zachowują swoją moc prawną. W miejsce przepisu 

pozbawionego mocy prawnej, obowiązuje przepis następny w kolejności. To samo ma 

miejsce w przypadku, kiedy warunki uczestnictwa posiadają nieprzewidzianą lukę  

w przepisach. 

10.4 Miejscem wykonania zobowiązania oraz właściwością miejscową sądu rejonowego jest 

Hanower, o ile w umowie nie uzgodniono inaczej. 

 


