REGULAMIN KONKURSU
„Nadmorskie wakacje z Coca-Colą”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą
„Nadmorskie wakacje z Coca-Colą”, zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorami Konkursu są:
HOTEL SENATOR SP Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Dźwirzynie, ul.
Wyzwolenia 35 (78-131 Dźwirzyno), NIP: 671-15-41-963, REGON: 330604930,
reprezentowaną przez: Macieja Sikorę.
HOTEL MEDICAL SPA UNITRAL SP Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w
Mielnie, ul. Piastów 6 (76-032 Mielno), NIP: 499-03-57-854, REGON: 331298078,
reprezentowaną przez: Macieja Sikorę.
HOTEL LIDIA SP Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Darłówku Zachodnim,
ul. Dorszowa 3 (76-153 Darłowo), NIP: 499-06-47-693, REGON: 321332512,
reprezentowaną przez: Macieja Sikorę.
zwani dalej „Organizatorami”.
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 lipca do 31
sierpnia 2022, do godz. 23:59. Jeśli termin wysyłania zgłoszeń zostanie przedłużony,
Organizatorzy poinformują o zmianie daty na swoich profilach Facebook oraz Instagram.
3. W Akcji może wziąć udział:
- osoba fizyczna, posługująca się jednym adresem IP Facebooka („Uczestnik”);
- Uczestnicy konkursu (osoby wysyłające zgłoszenia) muszą być pełnoletni;
- posiadają aktywne konto z publicznymi ustawieniami na portalu Facebook;
- posiadają miejsce zamieszkania na terenie Polski;
- zaakceptowały Regulamin.
5. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy
podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na
podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy agencji reklamowych
biorących udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej
rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
6. Regulamin Konkursu jest udostępniony na stronie internetowej: www.hotelenadmorskie.pl.

II. ZASADY KONKURSU
1. Konkurs rozpocznie się 01.07.2022 i w dniu rozpoczęcia zostanie ogłoszony na profilach
Facebook
oraz
Instagram
Organizatorów,
tj.
@hotel.senator.dzwirzyno,
@hotel.unitral.mielno, @hotel.lidia.darlowo.
2. Żeby wziąć udział w konkursie należy:
●

●
●
●

Zarezerwować pobyt w Hotelach/u z Grupy Hotele Nadmorskie (Hotel Senator w
Dźwirzynie, Medical SPA Unitral w Mielnie, Hotel Lidia SPA & Wellness) w dowolnym
terminie od 01.07 do 31.08.2022.
Podczas pobytu kupić 2 dowolne napoje Coca-Cola (Coca-Cola/Coca Cola Zero
/Fanta/Sprite/Kinley).
Zrobić wakacyjne zdjęcie z produktem Coca-Cola.
Opublikować je w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage'u Hoteli
Nadmorskich : Hotele Nadmorskie – posty | Facebook

3. Organizatorzy skontaktują się z nagrodzonymi uczestnikami za pomocą wiadomości
prywatnej na Facebooku. Po otrzymaniu wiadomości nagrody będzie można odebrać
osobiście w Lobby Barze.
III. NAGRODY
1. Do wygrania jest łącznie 125 par oryginalnych klapek z limitowanej kolekcji Coca-Cola &
Kubota. Każdy uczestnik konkursu może otrzymać maksymalnie 1 parę. Po rozdaniu
wszystkich nagród konkurs zostanie zakończony.
2. Nagrody trafią do autorów najbardziej kreatywnych zgłoszeń. Wyboru zwycięzców dokona
Komisja powołana przez Organizatora, czuwająca nad poprawnym przebiegiem Konkursu.
Do kompetencji Komisji należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od
Uczestników Konkursu reklamacji.
3. Nagrody uczestnicy odbierają osobiście, w recepcji Hotelu, podczas pobytu.
4. Nagrody wymienione w niniejszym regulaminie w żadnym wypadku nie podlegają
wymianie na gotówkę oraz żadną inną formę gratyfikacji.
5. Dodatkowo, Organizatorzy przewidzieli 3 nagrody specjalne, które po zakończeniu
konkursu zostaną przyznane autorom 3 najlepszych zgłoszeń. Każda z osób otrzyma
walizkę z limitowanej kolekcji Coca-Cola.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Wybierając zwycięskie zadanie, komisja konkursowa weźmie pod uwagę następujące
kryteria: a) zgodność z tematyką Konkursu; b) kreatywność i oryginalność Zadania
Konkursowego.

2. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
przyznanie Nagród w sposób niedozwolony, dany Uczestnik będzie pomijany w procesie
przyznawania nagród.

