
 

Regulamin konkursu „ŚWIĘTUJEMY MIESIĄC KOBIET”  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „ŚWIĘTUJEMY MIESIĄC 

KOBIET”, zwany w dalszej części regulaminu „Konkursem”.  

§ 2 

Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagrody jest Bachleda Hotel Sp. z o.o. zarejestrowana w 

Sądzie Rejonowym dla miasta Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436617, z siedzibą w Zakopanem, ul. Krupówki 29, oddział 

Restauracja Góralska Tradycja, ul. Krupówki 29, 34-500 Zakopane, NIP 526-025-04-69, zwany w dalszej 

części „Organizator konkursu”. 

§ 3 

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu facebook.com 

(adres URL https://www.facebook.com/HotelKasprowy/) oraz w aplikacji Instagram Hotelu Mercure 

Kasprowy Zakopane. 

§ 4 

Konkurs trwa od 06.03.2021 do 31.03.2021 r. 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

§ 5 

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w okresie między 6 a 31 marca zamieszczą 

zdjęcie, na którym przedstawią jak ucieszyliby się na wieść o wygranej oraz zamieszczą je w komentarzu 

pod postem konkursowym na fanpage Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane na portalu Facebook 

(adres URL https://www.facebook.com/HotelKasprowy/) oraz udostępnią post konkursowy na swoim 

profilu na portalu Facebook lub umieszczą na swoim profilu w aplikacji Instagram oraz oznaczą zdjęcie 

w aplikacji Instagram hashtagiem #hotelkasprowy oraz #konkurshotelkasprowy.  

§ 6 

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy spółki Bachleda Hotel sp. z o.o. z siedzibą                                   

w Zakopanem oraz członkowie ich rodzin. 

 

III. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
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§ 7 

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe osób 

biorących w Konkursie są przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz upublicznienia jego 

wyników, zaś dane przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą 

przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to 

niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród. 

§ 8 

1. Uczestnik Konkursu, zamieszczając zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage 

Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane na profilu Facebook lub w aplikacji Instagram oświadcza, że 

zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz że wyraża zgodę na użycie przez Organizatora jego imienia 

i nazwiska oraz opublikowanie zdjęcia (wizerunku) na stronie internetowej www.kasprowy.pl oraz na 

portalach społecznościowych Facebook (adres URL: https://www.facebook.com/HotelKasprowy/) i 

Instagram (adres URL: https://www.instagram.com/hotelmercurekasprowyzakopane /). 

2. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Uczestnik Konkursu ma prawo do wycofania zgody w dowolnym 

momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na jej podstawie przed jej wycofaniem. 

§ 9 

1. Uczestnik Konkursu w przypadku zwycięstwa w Konkursie na podstawie art. 7 ust. 1 RODO wyraża 

zgodę na przekazanie jego danych osobowych firmie Bachleda Hotel Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 

Krupówki 29 w celu realizacji udziału w sesji zdjęciowej w Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane w 

terminie ustalonym wcześniej przez obie strony.  

2. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Uczestnik Konkursu ma prawo do wycofania zgody w dowolnym 

momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na jej podstawie przed jej wycofaniem. 

§ 10 

Uczestnik Konkursu, zamieszczając zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage 

Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane na profilu Facebook lub w aplikacji Instagram, wyraża zgodę na 

nieodpłatne wykorzystywanie zdjęcia przez Organizatora na portalach społecznościowych Facebook 

(adres URL: https://www.facebook.com/HotelKasprowy/) i Instagram (adres URL: 

https://www.instagram.com/ hotelmercurekasprowyzakopane /) oraz wykorzystywanie go w 

dowolnych materiałach reklamowych hotelu. 
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IV. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

§ 11 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne 

powołane przez Organizatora Konkursu. 

2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnicy Konkursu muszą zrobić zdjęcie o tematyce „Jak ucieszyłabyś 

się na wieść o wygranej”, zamieścić je w terminie od 06 do 31 kwietnia 2021 r. w komentarzu pod 

postem konkursowym na fanpage Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane na portalu Facebook (adres 

URL https://www.facebook.com/HotelKasprowy/) lub na swoim profilu w aplikacji Instagram oraz 

udostępnić post konkursowy na swoim profilu na portalu Facebook lub oznaczyć zdjęcie w aplikacji 

Instagram hashtagiem #hotelkasprowy i #konkurshotelkasprowy 

3. Uczestnik Konkursu może zamieścić maksymalnie 1 zdjęcie spełniające warunki Konkursu. 

4. Wybrane zostaną dwa zwycięskie zdjęcia. Jedno w głosowaniu jury składające się z 3 pracowników 

spółki Bachleda Hotel sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem. Drugie wybiorą użytkownicy portalu Facebook 

lub Instagrama– zwycięży zdjęcie, które uzyska najwięcej reakcji (Lubię to!, Super, Ha ha, Wow). 

5. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi w dniu 14.04.2021 r. na stronie internetowej 

www.kasprowy.pl oraz na fanpage’u portalu Facebook (adres URL: 

https://www.facebook.com/HotelKasprowy/). 

6. W ciągu trzech dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu Organizator wyśle do zwycięzców 

wiadomość prywatną za pośrednictwem portalu Facebook lub Instagram z informacją o wygranej.  

7. Brak odpowiedzi od zwycięzcy na wiadomość o wygranej przez 7 dni od momentu wysłania uznaje 

się za rezygnację z jej przyjęcia, a osobie nagrodzonej nie przysługuje w tej sytuacji roszczenie do 

Organizatora o wydanie nagrody. 

 

V. NAGRODY 

§ 12 

1. W Konkursie przyznane zostaną dwie równorzędne nagrody: każda nagroda to udział dla 1 osoby w 

sesji zdjęciowej na terenie Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane wraz z pobytem dla 2 osób w Hotelu 

Mercure Kasprowy Zakopane. Nagroda nie obejmuje dojazdów, które zwycięzca powinien 

zorganizować we własnym zakresie. 

2. Nagroda nie podlega zamianie na pobyt w innym hotelu ani też wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

Nocleg w hotelu oraz realizacja sesji zdjęciowej wymaga wcześniejszej rezerwacji terminu oraz 

akceptacji ze strony hotelu. Nagrodę należy zrealizować do 20 grudnia 2021. Po tym terminie uznaję 

się, że osoba nagrodzona zrezygnowała z chęci realizacji nagrody.  
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VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 13 

1. Organizator zobowiązuje się do zapłaty należnego podatku od każdej przyznanej w Konkursie 

nagrody.  

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

3. Zamieszczenie zdjęcia w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage Hotelu Mercure 

Kasprowy Zakopane na portalu Facebook (adres URL https://www.facebook.com/HotelKasprowy/) lub 

w aplikacji Instagram jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie. 
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