POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Konkurs "RELAKS WŚRÓD NATURY" (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie
skierowany jest do użytkowników Facebook’a.
§2
Regulamin Konkursu (zwany dalej Regulaminem) jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu,
reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki
Uczestników Konkursu.
§3
Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone Regulaminem.
ORGANIZATOR
§4
Organizatorem Konkursu jest KJR Kormoran s.c. ul. Poznańska 82, 62-510 Konin, NIP: 6652759760.
CZAS TRWANIA
§5
Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział w konkursie poprzez dodawanie reakcji i komentarzy pod postem
dotyczącym Konkursu na fanpage’u Organizatora do dnia 13.11.2017 roku.
UCZESTNICY KONKURSU
§6
Uczestnik, który uchybi którejkolwiek z zasad Regulaminu zostanie zdyskwalifikowany. Podanie nieprawdziwych
lub niepełnych danych osobowych uprawnia Organizatora do odrzucenia danej osoby z uczestnictwa w
Konkursie.
§7
Od momentu uzyskania prawa do Nagrody Uczestnik staje się Zwycięzcą Konkursu.
§8
Tekst Regulaminu Konkursu będzie dostępny będzie na stronie internetowej www.hotelmoran.pl.

ZASADY KONKURSU
§9
Dodanie reakcji: "LUBIĘ TO" "SUPER" "HAHA" lub "WOW" i komentarza pod postem dotyczącym Konkursu na
fanpage’u Organizatora jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w Konkursie i akceptacją Regulaminu. W
treści komentarza Uczestnik musi udzielić odpowiedzi na pytanie:
“W jaki sposób zrelaksował/a/byś się podczas pobytu w Hotelu Moran?”.

§ 10

Komentarze wulgarne, niezgodne z prawem i/lub regulaminem Konkursu i/lub mogą zostać usunięte przez
Organizatora, powodując tym samym wykluczenie z Konkursu.
§ 11
Manipulacja ilością, nienaturalne pozyskanie polubień komentarza zamieszczonego pod postem dotyczącym
Konkursu traktowane będzie jako naruszenie zasad regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem z Konkursu.
§ 12
Uczestnicy mogą przystąpić do konkursu w dniach 30 października - 13 listopada 2017 r.
SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU, PODANIE WYNIKÓW
§ 13
Wygrywa uczestnik, którego komentarz zamieszczony pod postem dotyczącym Konkursu na fanpage’u
Organizatora w wyznaczonym przedziale czasu będzie najbardziej atrakcyjny w ocenie Organizatora.
§ 14
Organizator powiadomi zwycięzcę o czasie i szczegółach związanych z przekazaniem Nagrody 14.11.2017
Konkursu. W celu otrzymania nagrody Uczestnik powinien przesłać w odpowiedzi na przesłaną przez
Organizatora wiadomość swoje dane kontaktowe (to jest imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail).
§ 15
Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie upubliczniona na fanpage’u Organizatora Konkursu w ciągu 72
godzin, od zakończenia Konkursu.
NAGRODY
§ 16
Organizator Konkursu ma prawo do zmiany terminu wybranego przez Zwycięzcę Konkursu w przypadku braku
dostępnych pokoi we wskazanym terminie.
§ 17
Nagrodą w Konkursie jest 1 nocleg dla dwóch osób w Hotelu Moran**** wraz ze śniadaniem. Organizator nie
pokrywa kosztów związanych z korzystaniem z dodatkowych usług, dostępnych na terenie obiektów oraz
kosztów dojazdu.
§ 18
Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, jak również zamiany
Nagrody na inną rzecz ani ekwiwalent pieniężny.
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
§ 19
Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
oraz ich wykorzystanie wyłącznie na potrzeby Konkursu, z zastrzeżeniem paragrafu poniższego.

§ 20
Uczestnik w przypadku wygrania Nagrody wyraża zgodę na publikacje i publiczne wykorzystanie, bez
dodatkowego wynagrodzenia, swojego wizerunku (imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 21
Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagród przewidzianych Regulaminem nie przysługuje żadne
dodatkowe wynagrodzenie.
§ 22
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych
danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestnika.
§ 23
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich
ewentualne opóźnienia, bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.
§ 24
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie przez Uczestników w ramach Konkursu wpisy utracone,
uszkodzone, niewłaściwe zaadresowane lub złożone po upływie określonego terminu.
§ 25
Wszelkie opisy Konkursu wykorzystane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych niniejszego Konkursu
mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążąca posiada jedynie niniejszy Regulamin w całej swojej
treści.
§ 26
Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
§ 27
Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym Regulaminie nie naruszających
podstawowych zasad Konkursu.
§ 28
Uczestnik przystępujący do Konkursu akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz jednocześnie
oświadcza, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.
§ 29
Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks cywilny.

