Regulamin akcji „PROMOCYJNE LATO 2022 W KRAINIE GÓRNEJ ODRY”
SŁOWNICZEK:
•

„akcja promocyjna” – akcja „Promocyjne Lato 2022 w Krainie Górnej Odry”,

•

„uczestnik akcji” – osoba, która spełniła warunki uczestnictwa określone
w regulaminie akcji, przystąpiła do akcji promocyjnej poprzez przesłanie formularza
rezerwacyjnego wraz z wymagalnymi załącznikami, jej udział w akcji został pozytywnie
zweryfikowany, a tym samym nabył prawo do odebrania nagrody w postaci jednej
z gratisowych atrakcji.
•

„nagroda” lub „gratisowa atrakcja” - jedna z dostępnych w ramach akcji
promocyjnej nagród w postaci nieodpłatnych usług, bonusów dla turystów, którzy
wybrali Krainę Górnej Odry na cel swojego letniego wypoczynku w roku 2022, dostępna
po spełnieniu warunków określonych w regulaminie.
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki akcji promocyjnej „PROMOCYJNE LATO 2022

W KRAINIE GÓRNEJ ODRY”, realizowanej w ramach akcji „Promocyjne lato 2022
w Śląskim”, której koordynatorem głównym jest Śląska Organizacja Turystyczna
z siedzibą w Katowicach 40-085, ul. Mickiewicza 29.
2. Organizatorem akcji promocyjnej jest Związek Gmin i Powiatów Subregionu

Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 13 C, 44-200
Rybnik - podmiot zarządzający regionalną marką turystyczną Kraina Górnej Odry.
3. Akcja promocyjna „PROMOCYJNE LATO 2022 W KRAINIE GÓRNEJ ODRY” zwana

dalej „akcją promocyjną” jest realizowana w okresie: 15 czerwca – 15 września 2022
r. lub do wyczerpania gratisowych atrakcji dla turystów.
4. Akcja promocyjna realizowana jest na obszarze marki turystycznej Kraina Górnej

Odry na obszarze powiatów: rybnickiego, wodzisławskiego, raciborskiego oraz gmin i
miast: Miasto Racibórz, Miasto Rybnik, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Miasto Żory, Miasto
Wodzisław Śląski, Gmina Rudnik, Miasto i Gmina Kuźnia Raciborska, Gmina
Krzyżanowice, Gmina Kornowac, Gmina Krzanowice, Gmina Nędza, Gmina Pietrowice
Wielkie, Miasto i Gmina Czerwionka-Leszczyny, Gmina Jejkowice, Gmina Gaszowice,
Gmina Lyski, Gmina Świerklany, Gmina Godów, Gmina Gorzyce, Gmina Mszana, Gmina
Lubomia, Miasto Pszów, Miasto Rydułtowy, Miasto Radlin, Gmina Marklowice.

5. Akcja promocyjna polega na możliwości skorzystania przez uczestników akcji

z następujących gratisowych atrakcji (nagród) na obszarze marki turystycznej Kraina
Górnej Odry:
a ) degustacja kuchni regionalnej w Restauracji Cysterska,
b) gadżet turystyczny – apteczka wodoodporna,
c) spływ kajakowy po rzece Odrze lub Rudzie,
d) przejazd zabytkową koleją wąskotorową dla max 4 osób,
e) zwiedzanie atrakcji turystycznej dla max 6 osób – Zamek Piastowski w Raciborzu,
6. Ilość gratisowych atrakcji jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Informacja o akcji promocyjnej wraz z ofertami gratisowych atrakcji w Krainie

Górnej Odry, formularz rezerwacyjny i kalendarz dostępności nagród są dostępne
na stronach: https://krainagornejodry.travel/ oraz https://slaskie.travel/

8. Uczestnik akcji może zarezerwować tylko jedną gratisową atrakcję na jeden

pobyt, na ilość osób na jaką została zrobiona rezerwacja noclegu, z uwzględnieniem
ograniczeń ilości osób w grupie wynikających z wybranej oferty, określonych w opisie
konkretnej oferty.
9. Warunkiem skorzystania z akcji promocyjnej jest spełnienie przez uczestników akcji

warunków promocji opisanych w § 2.
§2
Warunki i zasady udziału w akcji promocyjnej
1. W akcji promocyjnej mogą wziąć udział turyści lub odwiedzający Krainę Górnej

Odry w okresie trwania akcji, a więc od 15 czerwca do 15 września 2022 r. po
spełnieniu warunków określonych poniżej.
2. Aby skorzystać z akcji promocyjnej w Krainie Górnej Odry należy:
a) odebrać „książeczkę turysty” dostępną w biurze Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku lub pobrać
ze strony internetowej www.krainagornejodry.travel
b) zebrać 3 stemple w „książeczce turysty”, jako potwierdzenie wizyty w trzech
spośród wymienionych poniżej atrakcji, lub udokumentować skorzystanie z minimum
1 noclegu w okresie od 15 czerwca do 15 września 2022 r. w dowolnym obiekcie
noclegowym z terenu Krainy Górnej Odry, zlokalizowanym na obszarze określonym
w § 1 i zebrać w „książeczce turysty ” 2 stemple spośród atrakcji turystycznych
wymienionych poniżej.

- Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowej w Rudach, ul. Szkolna 1, 47-430 Rudy,
www.kolejkarudy.pl, tel. 500 282 732
- Zamek Piastowski w Raciborzu, ul.
www.zamekpiastowski.pl, tel. 32 414 02 33

Zamkowa

2,

47-400

Racibórz,

- Muzeum Miejskie w Żorach, ul. Muzealna 1/2, 44-240 Żory, www.muzeum.zory.pl,
tel. 32 43 43 714
- Przystań Kajakowo-Rowerowa "Aktywni", ul. Ks. Emila Szramka 11, 44-292 Rybnik,
www.aktywni.net.pl, tel. 692 458 188
- Mobilna wypożyczalnia kajaków Pagajos, ul. Marii Konopnickiej 29B, 44-370 Pszów,
www.pagajos.pl, tel. 577 743 410
- Spływy kajakowe PIETRZYK, ul. Wrocławska 37/40, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,
www.nplywaniapietrzyk.wixsite.com/splywy, tel. 502 527 333
- Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach, ul. Cysterska 4, 47-430 Rudy,
www.rudy-opactwo.pl, tel. 32 410 33 11
- Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku, ul. Ignacego Mościckiego 3, 44-273 Rybnik,
www.kopalniaignacy.pl, tel. 32 432 74 99
- Muzeum w Wodzisławiu Śląskim, ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 2, 44-300 Wodzisław
Śląski, www.muzeum.wodzislaw.pl, tel. 32 455 25 74
- Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku, ul. Rynek 18, 44-200 Rybnik,
www.muzeum.rybnik.pl, tel. 32 432 74 60
- Twinpigs – Amerykański Park Rozrywki, ul. Katowicka 24, 44-240 Żory,
www.twinpigs.zory.pl tel. 32 416 08 06
-

Fly Park Radlin, ul. Rybnicka 125c, 44-310 Radlin, www.fly-park.eu, tel. 881 234 399

c) wybrać gratisową atrakcję dostępną w ramach „Promocyjnego Lata 2022
w Krainie Górnej Odry” oraz dokonać jej rezerwacji przez panel rezerwacyjny
dostępny na stronach wymienionych w § 1 pkt.7. – rezerwacja możliwa od dnia
1 czerwca 2022 r.

d) wypełnić formularz rezerwacyjny, podając swoje dane kontaktowe oraz skan
lub zdjęcie wypełnionej „książeczki turysty” (dopuszczalne formaty: pdf, jpg, png).
e) przesłać formularz w formie online. Po weryfikacji zgłoszenia uczestnik akcji
otrzyma potwierdzenie rezerwacji w formie email oraz sms, na co wyraża zgodę.
f) ostateczne potwierdzenie udziału – w przypadku wyboru atrakcji realizowanych
w konkretnym terminie określonym w opisie atrakcji, na 48 godzin przed wycieczką
uczestnik akcji otrzyma przypomnienie z prośbą o ostateczne potwierdzenie
swojego udziału. Brak potwierdzenia udziału na 48 godzin przed realizacją atrakcji
oznacza rezygnację z oferty. Niewykorzystane miejsce wraca wtedy do puli
rezerwacji i jest ponownie dostępne dla innych uczestników akcji.

§3
Pozostałe informacje
1. Gratisowe atrakcje dostępne w ramach akcji promocyjnej, w zależności od ich
rodzaju są realizowane w terminach: wybranych przez uczestnika akcji, ustalonych
z realizatorem usługi lub dokładnie wskazanych w kalendarzu rezerwacji. Obowiązuje
jednakże zasada, że wybrana atrakcja gratisowa, musi zostać przez uczestnika akcji
zrealizowana najpóźniej do 15 września 2022 r.
2. Uczestnictwo w akcji promocyjnej może być wykorzystane tylko przez uprawnioną
osobę dokonującą rezerwacji. Zakazane są sprzedaż uczestnictwa w akcji promocyjnej
innej osobie, jego darowanie, bądź jakakolwiek inna forma jej obrotu.
3. W przypadku niektórych z dostępnych gratisowych atrakcji skorzystanie z nich przez
osoby niepełnoletnie będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu dodatkowego
oświadczenia od ich rodziców lub opiekunów, podpisywanego na żądanie i w obecności
instruktora, przewodnika lub innej osoby związanej z realizacją gratisowej atrakcji
w ramach akcji promocyjnej.
4. Dokumenty, o których mowa w § 2 pkt. 2 lit. d). nie będą w żadnej formie
gromadzone, kopiowane ani przekazywane osobom trzecim.
5. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.

§3
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych uczestników akcji promocyjnej jest Związek

Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
Organizacja Turystyczna (zwani dalej „Administratorami ”).

oraz Śląska

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora

Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez mail:
rafal@slaskie.travel
3. Uczestnik biorąc udział w promocji uczestnik akcji akceptuje politykę prywatności

dostępną pod linkiem: https://slaskie.travel/staticcontent/1008455.
4. Uczestnik akcji

biorący udział w akcji promocyjnej wyraża zgodę na
administrowanie jego danymi osobowymi w postaci imienia i nazwiska, numeru
telefonu oraz adresu e-mail na potrzeby związane z realizacją akcji promocyjnej (w tym
wiadomości sms, email, newsletter) oraz ewentualnego remarketingu, a także na
ewentualne wykorzystanie jego wizerunku na potrzeby dokumentacji zdjęciowej
i filmowej związanej z akcją promocyjną.
§4
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady akcji

promocyjnej „PROMOCYJNE LATO 2022 W KRAINIE GÓRNEJ ODRY”. Wszelkie treści
zawarte w materiałach reklamowo – promocyjnych dotyczących akcji promocyjnej
mają charakter jedynie informacyjny.
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie przepisy powszechnie

obowiązującego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego.
3. Uczestnik biorący udział w akcji promocyjnej wyraża zgodę na wszystkie zasady

zawarte w niniejszym Regulaminie.
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 czerwca 2022 r.
5. Organizator ma prawo do wstrzymania akcji promocyjnej w następstwie zarządzeń

odgórnych i zdarzeń nieprzewidzianych, uniemożliwiających realizację akcji.
6. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Zmieniony

regulamin obowiązuje od daty podania go do wiadomości publicznej poprzez
opublikowanie na stronie.

