
Regulamin ważny od dnia: 01-10-2022r.

Regulamin konkursu „Wygraj 1 000 zł na przejazdy w Omnibusie”

§I. Podstawowe informacje.

1. Niniejszy  regulamin  określa  zasady  konkursu  urodzinowego  „  Wygraj  1000  zł  na
przejazdy w Omnibusie” w firmie SZYMAŃSKI PIOTR P.P.H.U. "OMNIBUS".

2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

a) Przewoźnik – Omni-Bus wykonujący przewóz Podróżnych na podstawie licencji na
wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym;

b) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu organizowanego przez Przewoźnika
na podstawie ważnego biletu;

c) bilet – dokument upoważniający do przejazdu organizowanego przez Przewoźnika,
mający  postać  biletu  elektronicznego  –  zakupionego  na  stronie  omni-bus.pl,
wystawianego  przez  Przewoźnika  i  przesyłanego  drogą  elektroniczną  także  w
postaci Faktury Elektronicznej;

d) strona Internetowa Przewoźnika – strona internetowa pod adresem omni-bus.pl, za
pomocą której można nabyć bilet elektroniczny;

e) kurs  -  przejazd  autobusu  liczony  od  przystanku  początkowego  do  przystanku
końcowego;

f) promocyjny bilet – bilet zakupiony na stronie internetowej przewoźnika z użyciem
kodu rabatowego dającego 100% procentową zniżkę.

g) kod  rabatowy  –  ciąg  liter  na  postawie  którego  Pasażer  może  nabyć  na  stronie
internetowej wygrane bilety.                                            

§II. Informacje ogólne.

1.

a)  Aby  wziąć  udział  w  konkursie  należy  zamieścić  pod  postem  konkursowym  na
Fanpagu Omni-bus zdjęcie z Omni-busem w roli głównej. 

Może to być zdjęcie autobusu z zewnątrz,  może to być swoje zdjęcie we wnętrzu Omni-
busa,  Omni-bus może być sfotografowany na ulicy, na przystanku itp. 

Zdjęcia  bez  wyrażnego  logo  Omni-bus  także  biorą  udział  w  konkursie,  ale  zostaną
zweryfikowane czy faktycznie pochodzą z wnętrza Omni-busa.

b)  Drugim  warunkiem  przystąpienia  do  konkursu  jest  udostępnienie  postu
konkursowego na swoim profilu Facebookowym. 

c) Należy również  mieć polubioną albo polubić Fanpage Omni-bus

2. Konkurs wygrywa osoba której zdjęcie uzyska największą liczbę polubień, like-ów w
dniu zakończenia konkursu tj. 31 października 2022 o godzinie 23:59.
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3. Jeśli dwie lub więcej osób będzie mieć tą samą najwyższą liczbę polubień, nagroda w
kwocie  1  000zł  do  wykorzystania  na  przejazdy  zostanie  podzielona  na  wszystkich
wygrywających.

4. Konkus trwa od 1.10.2022 do 31.10.2022, w tym czasie można zamieszczać zdjęcia pod
postem konkursowym oraz zbierać „like”.

§III. Zasady wykorzystania 1 000 zł na przejazdy w Omni-busie

1. Bilety należy zamawiać na stronie www.omni-bus.pl, w okienku „kod rabatowy” należy
wpisywać przydzielony kod rabatowy, który zostanie przesłany po wygraniu konkursu
dla Wygrywającego. 

2. Ważność  kodu po jego przesłaniu  to  jeden rok kalendarzowy,  przez ten czas  należy
wykorzystać środki. Niewykorzyste środki przepadają. 

3. Bilet może wykorzystywać tylko jedna osoba - Zwycięzca konkursu. Wygrany nie może
kupywać biletów z puli 1000 zł dla innych osób.

4. Jeśli  Wygrany  zakupi  promocyjne  bilety  za  0  zł  a  nie  będzie  mógł  wykorzystać
przejazdu zobowiązany jest do zwrotu biletu logując się na swoim Panelu Klienta na
naszej stronie internetowej, aby umożliwić zakup biletu przez inne osoby. 

Zwrotu dokonujemy do 30 minut przed rozpoczęciem kursu, czyli przed odjazdem ze
stacji poczatkowej.

Jeśli Wygrany trzykrotnie lub więcej nie zwróci darmowego biletu, blokując miejsce -
Przewoźnik może anulować resztę  z kwoty 1 000 zł do wykorzystania na przejazdy
Omnibusem. 

§IV. Przepisy końcowe.

1. Konkursowe bilety zakupione z wykorzystaniem kodu rabatowego nie są zaliczane do
programu lojalnościowego w ramach którego po wykorzystaniu 9 przejazdów, dziesiąty
bilet nabywa się za 1 zł. 

2. Biorąc  udział  w  konkursie  na  Funpage  przewoźnika,  Pasażer  akceptuje  regulamin
konkursu znajdujący się na stronie internetowej Przewoźnika.
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