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Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem konkursu jest firma Cyprus Investments Sp. z.o.o. z siedzibą  w 00-120 

Warszawa przy ulicy Złotej 59.  

2. Fundatorem nagrody jest organizator konkursu. 

3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej 
zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
www.cyprus2u.pl. 

5. Na fanpage’a na Facebook Organizatora Cyprus2u.pl będą publikowane także 
wszelkie informacje o konkursie. Wykorzystywane w tym celu mogą być również 
plakaty i ulotki informacyjne o Konkursie. 

 
Warunki uczestnictwa 

 
1. W konkursie mogą   wziąć  udział  wyłącznie osoby pełnoletnie.  

2. Warunkiem udziału w konkursie jest uczestnictwo w turnieju golfowym 

„Health is Wealth” organizowanym przez  First Warsaw Golf & Country Club 

pod adresem  ul. Golfowa 44, 05-110 Rajszew. 

3. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a na Facebook Cyprus2u.pl. 

4. Warunkiem udziału w konkursie jest pozostawienie danych kontaktowych w postaci 

adresu email oraz numeru telefonu. 

5. Konkurs odbywa się dnia 23.07.2022 w godzinach turnieju golfowego „Health is 

Wealth” organizowanym przez  First Warsaw Golf & Country Club pod adresem  ul. 

Golfowa 44, 05-110 Rajszew. 

6. Wyniki Konkursu zostaną  ogłoszone podczas rozdania nagród turnieju golfa „Health is 

Wealth”. 

 
Zadanie konkursowe 

 
1. Zadanie konkursowe polega na zajęciu jak najwyższego miejsca w turnieju golfa 

„Health is Wealth” dnia 23.07.2022 
2. W konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców. 

3. Miejsca zajęte podczas turnieju „Health is Wealth” będą odpowiadać miejscom 
zajętym w konkursie organizowanym przez Cyprus Investments Sp. z.o.o. 

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o warunkach odbioru Nagrody za 

pośrednictwem wiadomości email. 

 
Nagroda 

 
Nagrodą     w konkursie jest: 

1. Za pierwsze miejsce przelot z Warszawy, Polska do Larnaca, Cypr, transfer  z 
lotniska do miejsca zakwaterowania oraz zakwaterowanie na 3 doby na Cyprze 
Północnym, dla zwycięzcy wraz z osobą towarzyszącą 

2. Za drugie miejsce, transfer z lotniska Larnaca, Cypr,  do miejsca 
zakwaterowania oraz zakwaterowanie na 3 doby na Cyprze Północnym, dla 
zdobywcy drugiego miejsca wraz z osobą towarzyszącą  

3. Za trzecie miejsce,  zakwaterowanie na 3 doby na Cyprze Północnym , dla 
zdobywcy trzeciego miejsca wraz z osobą towarzyszącą.



 

Żeby odebrać nagrodę należy postępować zgodnie z dostarczonym emailem 
informacyjnym, przesłanym na adres mailowy podany przez uczestnika. W tym mailu 
podane zostaną możliwe daty, wyjazdu na Cypr.  

Odbiorem nagrody jest zarezerwowanie wyjazdu 

Żeby zarezerwować datę wyjazdu dla zdobywców drugiego oraz trzeciego miejsca, 
muszą oni przesłać potwierdzenia zakupu biletu lotniczego w wybranym terminie.  

Nagrodę  należy odebrać najpóźniej do dnia 05.08.2022 po tym czasie Nagroda traci 
ważność. 

Organizator ma prawo podać         dane Zwycięzcy na fanpage. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania 

nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda 

przepada. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez 

Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających 

odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody. 

W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na 

wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, dany uczestnik może zostać 

wykluczony z Konkursu. 

 
Reklamacje 

 
1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub 

rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: 
kontakt@cyprus2u.pl. 

2. Reklamacja powinna zawierać  imię  i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie 

reklamacji.  

3. Reklamacje rozpatrywane są                 w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. 

 

 

 

Obowiązek informacyjny 

 
1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu 

jest Cyprus Investments Sp. z.o.o. W sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych należy kontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych 

pod adresem e-mail: kontakt@cyprus2u.pl 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”).  

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, 

w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy. 

 
 
 

 Postanowienia końcowe 

 
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się 

przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będę rozwiązywane przez sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie 
jego trwania.  

4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami 

niniejszego Regulaminu.



 


