
Regulamin „Pierwszego ogólnopolskiego konkursu na 
najlepszy Domek z Piernika” 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Pierwszy 
ogólnopolski konkurs na najlepszy Domek z Piernika”, zwany w dalszej części regulaminu 
„Konkursem”.  

§ 2 

Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Bachleda Hotel Sp. z o.o. zarejestrowana w 
Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436617, z siedzibą w Zakopanem, ul. Krupówki 29, 34-500 
Zakopane, NIP 736-171-65-45, zwany w dalszej części „Organizator konkursu”. 

§ 3 

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w hotelu Bachleda Kasprowy 
(Hotel Mercure Kasprowy Zakopane) w Zakopanem za pośrednictwem strony internetowej 
www.kasprowy.pl. 

§ 4 

Konkurs trwa od 08.11.2022 r. do 05.12.2022 r. 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie domku piernikowego lub innej świątecznej budowli 
piernikowej zwanej w dalszej części „Pracą konkursową”.  

 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

§ 5 

Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby pełnoletnie, które w okresie między 8 a 28 listopada 
2022 roku wyślą na adres mailowy konkurs@kasprowy.pl zgłoszenie wraz ze zdjęciem pracy 
konkursowej, na którym przedstawią wykonany przez siebie własnoręczne domek z piernika. 

Uczestnicy mogą zamieszczać w social mediach relację z tworzenia Pracy konkursowej pod 
warunkiem oznaczenia profilu hotelu Bachleda Kasprowy (Hotel Mercure Kasprowy Zakopane) na 
facebooku: https://www.facebook.com/mercurehotelkasprowy lub w aplikacji Instagram 
https://www.instagram.com/hotelmercurekasprowyzakopane/ oznaczając post hasztagami 
#hotelkasprowy oraz #konkurshotelkasprowy.  

 

https://www.facebook.com/mercurehotelkasprowy
https://www.instagram.com/hotelmercurekasprowyzakopane/


§ 6 

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

 

III. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

§ 7 

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe osób 
biorących udział w Konkursie są przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz upublicznienia 
jego wyników, zaś dane przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą 
przetwarzane w celu przekazania nagród. 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 

Uczestnik Konkursu, wysyłając zdjęcie pracy konkursowej mailem oświadcza, że zapoznał się z 
niniejszym regulaminem oraz że wyraża zgodę na użycie przez Organizatora jego imienia i nazwiska 
oraz opublikowanie zdjęcia wykonanej Pracy konkursowej na stronie internetowej www.kasprowy.pl 
oraz na portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram Organizatora. 

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. Wycofanie zgody jest równoznaczne z wycofaniem zgłoszenia 
udziału w konkursie. 

§ 9 

Uczestnik Konkursu w przypadku zwycięstwa w Konkursie na podstawie art. 7 ust. 1 RODO wyraża 
zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę Bachleda Hotel Sp. z o.o. z siedzibą przy 
ul. Krupówki 29 w celu realizacji udziału jego Pracy konkursowej w wystawie w Hotelu Kasprowy 
Zakopane w terminie od 6 grudnia 2022 roku do 8 stycznia 2023 roku. 

Uczestnik Konkursu w przypadku zwycięstwa w Konkursie zobowiązany jest dostarczyć Pracę 
konkursową w nienaruszonym stanie najpóźniej do 5 grudnia 2022 roku do hotelu Bachleda 
Kasprowy (Mercure Kasprowy Zakopane) mieszczącego się pod adresem: ul. Szymaszkowa 1, 34-500 
Zakopane z dopiskiem KONKURS.  

Wszystkie przesłane Prace w momencie dostarczenia ich do Organizatora konkursu stają się 
nieodpłatnie własnością Bachleda Hotel Sp. z o.o. 

 

§ 10 

Uczestnik Konkursu, wysyłając zdjęcie mailem na adres konkurs@kasprowy.pl oraz wysyłając pracę 
konkursową do hotelu Bachleda Kasprowy (Mercure Kasprowy Zakopane) wyraża zgodę na 

http://www.kasprowy.pl/
mailto:konkurs@kasprowy.pl


nieodpłatne wykorzystywanie Pracy konkursowej oraz jej zdjęcia przez Organizatora w mediach 
społecznościowych oraz w dowolnych materiałach reklamowych hotelu oraz ekspozycji na wystawie 
konkursowej w hotelu Bachleda Kasprowy (Mercure Kasprowy Zakopane). 

 

IV. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

§ 11 

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne,  
powołane przez Organizatora Konkursu. 

Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnicy Konkursu muszą wykonać własnoręcznie domek lub inną 
budowlę z piernika, wypełnić formularz konkursowy i wraz ze zdjęciem Pracy konkursowej wysłać na 
adres konkurs@kasprowy.pl.  

Uczestnik Konkursu może wysłać więcej niż jedno zgłoszenie spełniające warunki Konkursu. 

Spośród nadesłanych zgłoszeń wybranych zostanie 12 laureatów konkursu przez jury składające się z 
7 osób (członków Zarządu oraz pracowników Spółki Bachleda Hotel sp. z o.o.). 

Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości laureatów lub jej zmniejszenia w momencie 
niewystarczającej liczby zgłoszeń spełniającej wysoką jakość wykonania pracy.  

Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 29 listopada 2022 roku na stronie 
internetowej www.kasprowy.pl oraz w social mediach hotelu. Laureaci zostaną również 
poinformowani mailowo o wygranej. Wszyscy laureaci konkursu zostaną nagrodzeni weekendowym 
pobytem w Hotelu Bachleda Kasprowy (Mercure Kasprowy Zakopane). 

Laureaci zobowiązani są do dostarczenia prac konkursowych w stanie nienaruszonym do hotelu 
Bachleda Kasprowy (Mercure Kasprowy Zakopane) na adres ul. Szymaszkowa 1, 34-500 Zakopane z 
dopiskiem KONKURS najpóźniej do 5 grudnia 2022 roku.  

6 grudnia 2022 roku odbędzie się oficjalne otwarcie wystawy Domków z piernika. Wystawa potrwa 
do 8 stycznia 2023 roku.  

6 grudnia 2022 roku jury przyzna nagrodę główną w wysokości 10 000 zł jednemu z dwunastu 
laureatów konkursu, tym samym wybierając Zwycięzcę „Pierwszego Ogólnopolskiego Konkursu na 
Najlepszy Domek z Piernika”.  

 

V. NAGRODY 

§ 12 

W Konkursie przyznane zostanie 12 równorzędnych nagród (chyba że jury zdecyduje inaczej). 
Wszyscy laureaci konkursu zostaną nagrodzeni weekendowym pobytem w Hotelu Bachleda 
Kasprowy (Mercure Kasprowy Zakopane) ze śniadaniem oraz obiadokolacją z nielimitowanym 
dostępem do strefy Aqua i Relaksu dla dwóch osób w pokoju Deluxe do wykorzystania od 02.01-
20.12.2023 r. Nagroda nie obejmuje dojazdów, które laureat powinien zorganizować we własnym 

mailto:konkurs@kasprowy.pl
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zakresie. Nagroda nie podlega zamianie na pobyt w innym hotelu ani też wymianie na ekwiwalent 
pieniężny. 

Nagrodą główną w konkursie jest nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł. Nagroda pomniejszona 
zostanie o podatek dochodowy i wypłacona Zwycięzcy na konto.  

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 13 

Organizator zobowiązuje się do zapłaty należnego podatku od każdej przyznanej w Konkursie 
nagrody, przy czym podatek zapłacony przez Organizatora od pieniężnej nagrody głównej pomniejszy 
wartość wypłaconej Zwycięzcy nagrody. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do podania numeru 
pesel oraz numer konta bankowego w celu rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz wypłaty nagrody. 

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

Wysłanie zgłoszenia do konkursu na adres mailowy konkurs@kaspowy.pl jest równoznaczne z 
akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formularz zgłoszeniowy do konkursu 

1. Imię i Nazwisko 
.................................................................................................................................................. 
 

2. Data urodzenia 
.................................................................................................................................................. 
 

3. Adres e-mail 
..................................................................................................................................................  
 

4. Adres zamieszkania 
.................................................................................................................................................. 
 

5. Adres dla korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 

6. Numer telefonu 
.................................................................................................................................................. 
 

Obowiązek informacyjny  

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Bachleda Hotel Sp. z o.o.. Dane osobowe osób 
biorących udział 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. 

Uczestnik Konkursu, wysyłając zdjęcie mailem na adres konkurs@kasprowy.pl oraz wysyłając pracę 
konkursową do hotelu Bachleda Kasprowy (Mercure Kasprowy Zakopane) wyraża zgodę na 
nieodpłatne wykorzystywanie pracy konkursowej i jej zdjęcia przez Organizatora w mediach 
społecznościowych, a także w dowolnych materiałach reklamowych hotelu oraz ekspozycji na 
wystawie konkursowej w hotelu Bachleda Kasprowy (Mercure Kasprowy Zakopane). 

Wycofanie zgody jest równoznaczne z wycofaniem zgłoszenia udziału w konkursie. 

 

Miejscowość i data 
............................................................................... 

 
Podpis uczestnika konkursu 

…............................................................................ 
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