Regulamin konkursu
“Wystaw opinię na temat pobytu w Garden Square Hotel w Krakowie w serwisie Tripadvisor”
§1
Postanowienia ogólne
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą “Wystaw opinię na temat pobytu w Garden Square
Hotel w Krakowie w serwisie Tripadvisor” i jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem konkursu jest Firma INVEST SQUARE Sp. z o.o., ul. Sucha 1D, 30-601
Kraków, NIP 6762477465 .
3. Fundatorem Nagrody jest Firma INVEST SQUARE Sp. z o.o.
§2
Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu, zwany dalej „Uczestnikiem” może być każda pełnoletnia osoba
wystawiająca opinię z wyłączeniem pracowników Organizatora i osób zaangażowanych
w organizację konkursów oraz członków ich najbliższej rodziny.
2. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach
związanych z przeprowadzeniem Konkursu, ogłoszeniem wyników oraz wydaniem nagrody.
3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
4. Każdy Uczestnik może wystawić jedną opinię.
5. Organizator określa warunek uczestnictwa w konkursie, wystawienie opinii składającej się
z co najmniej 200 znaków i oceny w serwisie Tripadvisor.
6. Opinie biorące udział w konkursie mogą być wystawiane od 01.09.2022r. do 31.12.2022r.
7. Opinie wystawiane mają być opisem wrażeń związanych z pobytem w Garden Square
Hotel Kraków, mają być zgodne z prawdą, rzetelne oraz dokładne.
10. Zgłoszenie opinii do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora
praw do rozpowszechniania opinii, ich ekspozycji lub wykorzystania w celach
marketingowych.
11. Prawa autorskie nagrodzonej opinii przechodzą na Organizatora Konkursu.
12. Opinie nie nagrodzone pozostają własnością Uczestnika.
§3
Nagroda
1. Nagrodą w konkursie jest voucher na weekendowy pobyt w apartamencie w Garden
Square Hotel ważny do wykorzystania do 31.12.2023r.

§4
1. Losowania opinii dokonuje osoba wskazana przez Organizatora.
2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 08 stycznia 2022 r. do godziny 23:59 na
stronie internetowej www.gardensquarehotel.pl.
3. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wynikach drogą elektroniczną przez
wiadomość bezpośrednią w serwisie Tripadvisor.

4. W przypadku niemożności realizacji nagrody oraz spełnienia wymogów konkursowych,
zwycięzca nie zostanie wyłoniony.
§5
Postanowienia końcowe
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności
zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.
2. Zgłaszając opinię do Konkursu Uczestnik jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z
treścią niniejszego Regulaminu oraz że wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego
warunki.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
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