
 

 

Regulamin akcji  

 

 

§ 1 

Organizatorami akcji są: 

1. Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o., ul. Daniłowicza 10,  

32-020 Wieliczka, zwanej dalej „Kopalnią”. 

2. POLSKAPRESSE Sp. z o.o. Oddział Prasa Wrocławska, ul. św. Antoniego 2/4, 

50-073 Wrocław, wydawca „Gazety Wrocławskiej” zwaną dalej „Gazetą”. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne: 

1. Akcja jest współorganizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 

18 listopada  do 31 marca 2012 r.  

2. Akcja polega na otrzymaniu vouchera uprawniającego do zakupu promocyjnego 

biletu na zwiedzanie Kopalni Soli „Wieliczka” (w cenie 5 zł za bilet). 

3. Organizatorzy przekażą dla uczestników akcji vouchery, które umożliwią zwiedzanie 

kopalni 2  tysiącom osób.  

§ 3 

Postanowienia szczegółowe: 

1. Aby wziąć udział w akcji należy zgłosić się w dniach 21 – 30 listopada 2011 r. do 

redakcji „Gazety Wrocławskiej” we Wrocławiu, przy ul. św. Antoniego 2/4 (brama B, 

III piętro) i okazać kupon/y wycięte z oryginalnych wydań Gazety (nie będą 

honorowane kserokopie wyciętych kuponów), które zostaną wymienione na voucher 

uprawniający do zakupu bilet(u)ów w promocyjnej cenie 5 zł/osobę. 

2. Kupony będą drukowane w Gazecie w dniach: od 18.11. 2011 r. do 25.11.2011 r.  

3. Kupon/y zostan(ie)ą wymienion(y)e na voucher. 

4. Voucher będzie uprawniał do zakupu promocyjnego biletu wstępu (w cenie 5 zł za 

bilet/ osobę) do Kopalni Soli „Wieliczka” i jej zwiedzenia  w wybranym dniu w terminie 

do końca marca 2012 roku (z wyłączeniem dni podanych na rewersie vouchera).  

5.  Voucher będzie imienny (z imieniem i nazwiskiem i wpisanym numerem PESEL 

osoby odbierającej voucher). Vouchery będą wydawane tylko osobom pełnoletnim. 



6. Jedna osoba może odebrać voucher dla maksymalnie 15 osób, przy czym ilość 

wydanych voucherów będzie się równać liczbie przekazanych przez nią kuponów. 

7. Wymiany vouchera (dla jednej lub większej ilości osób  - maksymalnie 15-u) na bilety 

do kopalni w dniu planowanego zwiedzania dokonać może jedynie osoba, której 

dane (imię, nazwisko, PESEL) będą widniały na voucherze.   

8. Vouchery będą wydawane w godzinach 9.00 – 18.00 do wyczerpania ilości, o której 

mowa w § 2 ust. 3.  

9. Vouchery są imienne i nie mogą być odsprzedawane.  

10. Niezastosowanie się do postanowień § 3 pkt 9 powodować będzie natychmiastową 

utratę ważności. 

11. Vouchery można wymieniać na bilety do Kopalni Soli „Wieliczka” w terminie od 1 

grudnia 2011 do 31 marca 2012 (z wyłączeniem dni podanych na rewersie vouchera) 

w Wieliczce w kasach Kopalni przy ulicy Daniłowicza 10. Kasy są czynne w 

godzinach otwarcia kopalni tj. 8.00 – 17.00 (31 grudnia 8.00-14:00). 

12. Wymiana vouchera na bilet/y następuje w dniu planowanej wizyty w kopalni. Bilety 

do kopalni ważne są bowiem tylko w dniu jego zakupu. 

13. Zwiedzanie kopalni odbywa się pod opieką przewodnika polskojęzycznego w 

grupach do 35 osób.  

14. Zwiedzanie obejmuje: zejście schodami na poziom pierwszy kopalni, zwiedzanie 

zabytkowych komór na głębokości 64-135 metrów, wyjazd windą z poziomu 

trzeciego.  

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin niniejszy jest dostępny w okresie trwania akcji w siedzibie 

Organizatorów oraz na stronach: www.kopalnia.pl oraz 

www.gazetawroclawska.pl. 

2. Dane osobowe przekazane Organizatorom będą przetwarzane zgodnie  

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  

2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia akcji. Dane osobowe 

mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie 

usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych 

jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia przyznanie ewentualnej 

nagrody. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do 

http://www.kopalnia.pl/
http://www.gazetawroclawska.pl/


ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administratorem danych osobowych są 

Organizatorzy.   

3. Niniejsza akcja, której warunki zostały określone w niniejszym regulaminie nie 

jest "grą losową", "loterią fantową", "zakładem wzajemnym" ani "loterią 

promocyjną", których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania). 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają 

postanowienia Regulaminu Ogólnego konkursów i plebiscytów organizowanych 

przez  POLSKAPRESSE Sp. z .o.o. oraz prawo powszechnie obowiązujące. 

5. Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu w czasie trwania Akcji.  

 

 


