
Regulamin Konkursu “Wygraj pobyt w Hotelu Konradówka”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Wygraj pobyt w Hotelu Konradówka” (zwanym dalej “Konkursem”),
jest Hotel Konradówka Wellness & Spa, ul. Nad Łomnicą 20C 58-540 Karpacz

2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany oraz popierany przez serwis Facebook i Instagram a także,

Facebook i Instagram nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników konkursu
4. Konkurs jest prowadzony na profilu Hotelu Konradówka na Instagramie i Facebooku.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikami konkursu mogą być:
a) osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych
b)  osoby posiadające prawdziwe konto osobowe na Instagramie lub Facebooku
c) osoby przestrzegające regulaminu

2. Czas trwania konkursu: 01 marca 2022 r. – 31 marca 2022 r.

§ 3. Nagroda

1. Nagrodą w konkursie jest wakacyjny pobyt w Hotelu Konradówka: 4 noclegi ze śniadaniem w pokoju typu
prestige (maksymalnie dla 2 osób dorosłych i 2 dzieci).

2. Nagrodę można wykorzystać w terminie “wakacji” w dniach 24 czerwca - 31 sierpnia 2022.
Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja.

3. Organizator nie gwarantuje dostępności pokoju w wybranym przez Zwycięzcę terminie. W przypadku braku
możliwości takiej rezerwacji Zwycięzca oraz Organizator będą wspólnie ustalać termin pobytu.

4. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę, odsprzedaży, ani nagrody innego rodzaju.
5. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek

inna nagroda oraz jednocześnie zrzeka się jakichkolwiek roszczeń do nagrody.
6. Nagrody są zwolnione z podatku zryczałtowanego na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o PIT art. 21

ust.1 pkt 6, 6a i 68 (t.j. Dz.U. 2016, poz. 2032 ze zm.).

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Aby wziąć udział w konkursie, należy w czasie trwania konkursu:
a) odbyć pobyt w Hotelu Konradówka (w dniach 1 marca - 31 marca 2022):
b) opublikować swoje zdjęcie wykonane w Hotelu w tym terminie z dołączeniem w opisie odpowiedniego
hashtagu: #marzecwkonradowce
c) zaobserwować profil Hotelu na instagramie / lub polubić profil Hotelu na facebooku

2. Po zakończeniu Konkursu Komisja konkursowa wybierze najciekawsze zdjęcie, które zostanie nagrodzone.
3. Zwycięzca zostanie ogłoszony w dniu 3 kwietnia 2022 r. poprzez udostępnienie nazwy jego profilu

w tzw. relacji. Zwycięzca zostanie również poinformowany wiadomością prywatną..
4. Zwycięzca jest zobowiązany do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą portalu

Instagram lub Facebook, oraz podania danych niezbędnych do przekazania nagrody (adres email, danych
adresata vouchera).

Hotel Konradówka Wellness & Spa ***
Nad Łomnicą 20C | 58-540 Karpacz | +48 75 76 18 173 | hotel@konradowka.pl



Regulamin Konkursu “Wygraj pobyt w Hotelu Konradówka”

Brak informacji w terminie 1 tygodnia od ogłoszenia wyników konkursu oznacza rezygnację Zwycięzcy z
prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania nazwy profilu laureata, lub imienia, nazwiska
jeżeli to konieczne oraz informacji o laureacie konkursu oraz umieszczania tych informacji
w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem oraz w innych publikacjach związanych z
działalnością organizatora Konkursu.

6. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu Organizator zastrzega prawo do nie brania pod uwagę
odpowiedzi osoby naruszającej zasady konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

1. Reklamacje mogą być składane na piśmie na adres Organizatora w czasie trwania konkursu, jednak nie
później, niż w terminie 1 (jednego) dnia od jego zakończenia.

2. Każde zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres reklamującego, jak
również dokładne określenie przyczyny reklamacji.

3. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni.
4. Decyzje Organizatora będące wynikiem rozpatrzenia reklamacji są ostateczne i mają charakter wiążący

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w konkursie jest dobrowolny. Biorąc w nim udział Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
2. Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów

statystycznych na potrzeby niniejszego konkursu, w szczególności w celu opublikowania wyników
konkursu oraz przekazania laureatowi nagród konkursowych, zgodnie z ustawą 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 922, z późn.zm). Dane osobowe zbierane są tylko na czas
konkursu i po jego zakończeniu zostaną usunięte z bazy danych Organizatora.

3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej  www.konradowka.pl przez cały okres trwania
Konkursu, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria tego serwisu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na
wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

5. Wyłonienie zwycięzcy nie ma znamion loterii, losowania ani gier hazardowych w myśl przepisów ustawy z
dnia 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 471).

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne
przepisy prawa.

7. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane w sposób polubowny lub przy braku
takiej możliwości przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z
serwisami społecznościowymi Instagram lub Facebook, ani jego właścicielami czy jego administratorami.
Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje, związane z Konkursem powinny być kierowane
bezpośrednio do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów
społecznościowych Facebook lub Instagram.
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