REGULAMIN KONKURSU
A. Postanowienia ogólne
1.Konkurs „Pierwsze urodziny Arche Hotel Częstochowa” (zwany
dalej „Konkursem”) jest organizowany na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez: Arche Hotel Częstochowa ul.
Oleńki 20 42-200 Częstochowa, Polska, działający w Arche sp. z
o.o. przy ul. Puławskiej 361, 02-801 Warszawa (zwanych dalej
„Organizatorami”).
Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu.
2.W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby
fizyczne lub osoby niepełnoletnie, reprezentowane przez
rodziców lub opiekunów z wyłączeniem:
a. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych
zawieranych przez Organizatorów lub spółek zależnych od
Organizatorów,
b. innych osób, które brały udział w organizowaniu
Konkursu,
c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w pkt. a. i b.
powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby
małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem,
powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą
pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej
małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym
pożyciu.
3.Udział w Konkursie jest nieodpłatny, dobrowolny
B. Czas trwania Konkursu
1.Konkurs jest organizowany przez Organizatorów od dnia
16.04.2018. od godz. 16:00 do dnia 30.04.2018 do godz. 23:59 na
profilu Arche Hotel Częstochowa
https://www.facebook.com/archehotelczestochowa/ oraz na
profilu Arche Hotel Częstochowa (@archehotelczestochowa) na
INSTAGRAMIE (dalej „Czas Trwania Konkursu”).
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C. Komisja Konkursowa
1.Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu
Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny
prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób
nagrodzonych, Organizatorzy powołają komisję konkursową
(dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej
wejdą przedstawiciele firmy Arche Hotel Częstochowa.
Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne.
D. Nagrody.
1.W Konkursie przewidziane są 3 nagrody o łącznej wartości 597
PLN.
2.Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę
wartości Nagród w gotówce.
3.Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę
przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.
4.Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu
nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są
wyłączone.
E. Przebieg konkursu
Zadaniem Uczestników Konkursu jest:
1.Przysłanie do Organizatorów odpowiedzi (w formie zdjęcia lub
w formie pisemnej) na zadanie konkursowe, którego treść brzmi:
a. forma zdjęcia - Pokaż nam jak spędziłeś czas w Arche Hotel
Częstochowa lub Restauracji ArcheVita
b. forma pisemna - rozwinięcia zdania „Chcę odwiedzić Arche
Hotel Częstochowa ponieważ…….. „
Odpowiedzi w jednej z dwóch form należy przesyłać na profil Arche
Hotel Częstochowa
https://www.facebook.com/archehotelczestochowa/
i umieszczać w komentarzu do dedykowanego postu
konkursowego lub udostępnić na swoim profilu na Instagramie
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@archehotelczestochowa a w przypadku opisu, zamieścić go pod
zdjęciem
konkursowym
w
komentarzu
oznaczając
@archehotelczestochowa
oraz
dodając
hasztagi
#archehotelczestochowa # pierwszeurodziny #konkurs
3.Umieszczając zdjęcie lub opis w komentarzu pod postem
konkursowym Uczestnik potwierdza, że jest jego autorem i
dysponuje prawami autorskimi do danej fotografii lub opisu.
Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności prawnej
wobec osób trzecich względem zgłoszonych przez uczestników
prac.
4.Uczestnik proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie,
gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z
ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr133, poz. 883 na
potrzeby konkursu prowadzonego przez Organizatorów, w tym w
szczególności do przesyłania korespondencji związanej z
konkursem. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna.
Jednocześnie organizatorzy informują o przysługującym prawie
dostępu do swoich danych i ich korygowania.
5.Po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu, spośród wszystkich
prawidłowo nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze
3 laureatów.
Komisja weźmie pod uwagę prawidłowe wypełnienie zadań przez
uczestników konkursu oraz oceni odpowiedzi nadesłane przez
uczestników, biorąc pod uwagę ich oryginalność.
6.Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do dnia
10.05.2018
na
profilu
Arche
Hotel
Częstochowa
https://www.facebook.com/archehotelczestochowa/ oraz na
profilu
Arche
Hotel
Częstochowa
na
Instagramie
@archehotelczestochowa
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F. Odbiór Nagród
1.O przyznaniu Nagród laureaci zostaną poinformowani w
dedykowanym poście na profilu Facebook oraz Instagram Arche
Hotel Częstochowa.
2.Laureat zobowiązany jest potwierdzić w wiadomości prywatnej
na profilu Facebook oraz Instagram Arche Hotel Częstochowa, że
otrzymał . Laureat zostanie poproszony o podanie swoich danych
niezbędnych do przesłania mu wszelkich informacji związanych z
wydaniem i odbiorem Nagrody. Na odpowiedź od danego
laureata Organizator będzie czekać 7 dni od momentu
zamieszczenia ogłoszenia wyników w poście na profilu Arche
Hotel Częstochowa, o którym mowa w pkt 1 powyżej.
3.Jeżeli odpowiedzi, o której mowa w ustępie powyżej, nie uda się
uzyskać ze strony Laureata, nagrody zostaną przesłane do
Laureatów pocztą lub osobiście, po potwierdzeniu otrzymania
przez Laureata wiadomości mailowej lub wiadomości na
faceebook lub instagram informującej o przyznaniu Nagrody.
5.Nieodebranie przekazanej Nagrody do dnia 31.05.2018roku
oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie
wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
G. Ochrona danych osobowych
1.Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 922), zwanej dalej „Ustawą” a
przetwarzanych na potrzeby organizacji i realizacji konkursu jest:
Arche sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 361,
02-801 Warszawa (Organizator).
2.Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane, po wyrażeniu
zgody, w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia
zwycięzcy, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
3.Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez
Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
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związanych z organizacją i realizacją Konkursu przez
Organizatora.
4.Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5.W celu realizacji Konkursu (w tym przesyłania materiałów drogą
elektroniczną i pocztową) Organizator może, na zasadach
określonych w art. 31 Ustawy, powierzyć w niezbędnym zakresie
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na rzecz
podmiotów współpracujących z administratorem danych
(podwykonawcy).
6. Organizator informuje, że powołał i zgłosił do Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pana Piotra
Janiszewskiego jako Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Arche Sp. z o.o.
7.Uczestnik poinformuje administratora danych osobowych o
każdej zmianie danych osobowych.
8.Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W tym
celu prosimy o kontakt z m.socha@hotelczestochowa.com
9.Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest
dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
H. Postanowienia końcowe
1.Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci
Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie
Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu
Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych
oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia
określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu
zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu
kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu
Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również
odmowa
spełnienia
powyższych
żądań,
powoduje
natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia
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Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje
natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody
bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do
Organizatora.
2. Zgłoszenie pracy konkursowej przez Uczestnika jest
jednoznaczne z oświadczeniem, że jest on autorem dzieła i w razie
jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich, uczestnik ponosi
pełną odpowiedzialność prawną.
3.Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności
prawnej wobec osób trzecich względem zgłoszonych przez
uczestników prac.
4. Arche Hotel Częstochowa z chwilą zgłoszenia pracy
konkursowej uzyskuje prawo użytkowania i modyfikacji
uzyskanych prac konkursowych do swoich celów, w tym
publikacji w serwisie i na
portalach społecznościowych.
5. W celu odebrania nagrody, laureat Konkursu powinien podać
Organizatorowi swoje dane osobowe i wyrazić zgodę na ich
przetwarzanie dla celów realizacji Konkursu. Podanie danych
osobowych jest przy tym dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy
laureat odmówi podania danych lub odmówi wyrażenia zgody na
ich przetwarzanie, Organizator będzie miał prawo odmówić
wydania nagrody takiemu laureatowi.
6. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać
pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze
szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia
jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem
najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Czasu Trwania
Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja
Konkursowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji.
Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie
przysługuje od niej odwołanie.
7.Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
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a.
zdarzenia
uniemożliwiające
prawidłowe
przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie
przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności
w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły
wyższej,
b. niedoręczenie/przekazanie uczestnikowi nagrody
spowodowane niepodaniem przez uczestnika danych
adresowych lub błędnym ich podaniem.
c. świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi
pocztowe
8.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub
zaniechania providerów usług internetowych, a w szczególności
niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez Uczestników
zobowiązań
określonych
w
niniejszym
regulaminie
spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem.
9.Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział,
uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego
regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
10. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną
podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja
należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
11.Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w
siedzibie Organizatora, w zakładce konkursowej w serwisie
Facebook na profilu Arche Hotel Częstochowa, a także listownie,
po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty
wraz z uiszczoną opłatą pocztową.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym
treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu.
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