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REGULAMIN KONKURSU 

na nazwę restauracji w Hotelu Marina Club 

 (dalej „Regulamin”) 

§ 1 

DEFINICJE 

a. „Konkurs”  –  konkurs  prowadzony  jest  na  zasadach  określonych niniejszym Regulaminem. 

b. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Hotel Marina Club **** prowadzony przez Bliżej 

Natury Sp. z o. o. , z siedzibą w Siła 100, 11-036 Gietrzwałd, KRS: 0000307479, NIP: 9570998879, 

Regon: 220623392.  

c. „Strona konkursowa” – konkurs będzie przeprowadzony na Facebooku, na fanpage’u Hotelu 

Marina Club, https://www.facebook.com/HotelMarinaClub/, pod konkretnym postem 

konkursowym. 

d. „Uczestnik” – Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

posiadająca konto w serwisie Facebook. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, oraz 

pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo. 

§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 04.10.2019 w momencie opublikowania posta konkursowego 

 i zakończy się 10.10.2019 o godzinie 15:00.  

2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. 

o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że 

Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której 

wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 

r. o grach hazardowych. 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

4. Zgłoszenie do konkursu (dodanie komentarza) oznacza akceptację warunków konkursu  

i regulaminu. 

 

 

https://www.facebook.com/HotelMarinaClub/
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§ 3 

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy zamieścić komentarz pod postem konkursowym (post z dnia 

04.10.2019 r. nagłówkiem KONKURS), który będzie znajdował się na fanpage’u 

https://www.facebook.com/HotelMarinaClub/ 

2. Każdy Uczestnik może dodać dowolną liczbę komentarzy. 

3. Komentarze zamieszczone na fanpage’u nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych 

lub naruszających dobra osobiste innych osób. Nie mogą zawierać również nazw konkurencji 

Hotelu. 

4. Zamieszczając komentarz Uczestnik oświadcza, że nie narusza praw autorskich osób trzecich. 

5. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie. 

6. Udział w Konkursie zakłada pełne zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności przez każdego 

Uczestnika. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez 

serwis Facebook ani z nim związany. 

7. Wyniki konkursu będą ogłoszone na fanpage’u  w dniu 16.10.2019 r. o godzinie 12:00. 

 

 

§ 4 

NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA 

1. Spośród wszystkich zamieszczonych propozycji w komentarzach pod postem konkursowym, 

komisja konkursowa wybierze ich zdaniem najlepszą nazwę restauracji. Decyzja komisji będzie 

ostateczna.  

2. Zwycięzca wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska na fanpage’u Hotelu oraz na stronie 

internetowej Hotelu (http://hotelmarinaclub.pl). 

3. Zwycięzca zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania na rzecz Organizatora wyłącznego 

prawa do korzystania z utworu (zwycięskiej nazwy) i rozporządzania nim na wszystkich polach 

eksploatacji oraz prawa do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. 

4. Nagrodą w konkursie jest pakiet usług: pakiet pobytowy (2 doby w 2-osobowym pokoju typu 

Premium ze śniadaniami i obiadokolacjami) o wartości 1198 zł, kolacja w restauracji o wartości 

200 zł. Łączna wartość nagród to 1398 zł.  

5. Organizator zobowiązuje się do uiszczenia podatku dochodowego w wysokości 10% wartości 

nagrody właściwemu Urzędowi Skarbowemu.  

https://www.facebook.com/HotelMarinaClub/
http://hotelmarinaclub.pl/
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6. Nagroda zostanie przyznana jednemu Zwycięzcy, którego nazwa zostanie wybrana przez Komisję 

jako najlepsza. 

7. Zwycięzca, po ogłoszeniu wyników, będzie zobowiązany do napisania wiadomości prywatnej do 

Organizatora, poprzez serwis Facebook oraz podania swojego imienia i nazwiska. Organizator 

w wiadomości zwrotnej przekaże kod, który należy podać przy rezerwacji pobytu w recepcji.  

8. Nagrodę należy wykorzystać do 30.10.2020, po tym czasie przepada. Aby zrealizować pobyt 

wymagana jest wcześniejsza rezerwacja. 

9. W  przypadku  braku  kontaktu  z  nagrodzonym  Uczestnikiem  w  ciągu  4 dni od  momentu 

ogłoszenia wyników (tj. do 22.10.2019), prawo do nagrody przechodzi na Organizatora. 

10. Nagrody nie można wymienić na inną usługę, ani na wartość pieniężną. 

 

§ 5 

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU 

1. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu 

w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. 

Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie 

konkursowej. 

§ 6 

REKLAMACJE 

1. Wszelkie  reklamacje  w  związku  z  Konkursem  należy  zgłaszać  na  adres  korespondencyjny 

Organizatora: Hotel Marina Club ***** Siła 100, 11-036 Gietrzwałd, z dopiskiem „reklamacja 

konkursu FB”, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie 

później niż w terminie jednego tygodnia od daty jego zakończenia. 

2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. 

3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny 

opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie 

później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. 

4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. 

5. Uczestnik  składający  reklamację  zostanie  powiadomiony  o  decyzji  Organizatora  w ten sam 

sposób, w który reklamacja została złożona, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 
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6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się 

z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 

dni. 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 04.10.2019 r. 

2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie http://hotelmarinaclub.pl/konkursy przez cały 

czas trwania Konkursu. Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie 

Organizatora. 

3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych 

i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników 

Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego 

Regulaminu Konkursu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 

5. Zarówno  Uczestnicy  Konkursu  jak  i  Organizator  będą  dążyć  do  rozwiązywania  wszelkich  

sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. 

 

§ 8 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zwycięzca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych (dane osobowe 

oraz dane podatkowe) przez Bliżej Natury Sp. z o. o. , z siedzibą w Siła 100, 11-036 Gietrzwałd, 

KRS: 0000307479, NIP: 9570998879, Regon: 220623392, który będzie ich Administratorem. 

Dane przetwarzane będą w celu realizacji konkursu oraz rozliczeń z US. 

2. Administrator zapewnia, że dane osobowe są chronione i będą przetwarzane wyłącznie w celu i 

czasie przewidzianym przez prawo oraz że nie przekazuje ich do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej.  

3. Zwycięzca przyjmuje do wiadomości, że ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz  do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. 

 

http://hotelmarinaclub.pl/konkursy

