
 

§ 1 Postanowienia ogólne 

  

1. Konkurs (zwany dalej „Konkursem”) organizowany jest przez Hotel Atut Sp. z o.o., z siedzibą w 
Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 117 lok.25 , 02-017 Warszawa, REGON: 380485307, NIP: 
7010826219 (dalej „Organizator”). 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także 
nadzoru nad jego przeprowadzeniem oraz zasady postępowania reklamacyjnego (dalej 
"Regulamin"). 

 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 24.02.2020r. o godzinie 16.00 a kooczy się dnia 9.03.2020 o 
godzinie 23.59.  

 

§ 2 Warunki udziału w Konkursie 

 1. W Konkursie mogą wziąd udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, (zwane „Uczestnikami”) które: 

a) mają ukooczone 18 lat, 

b) wykonają zadanie konkursowe, polegające na zebraniu jak największej liczby „like-ów” pod 
zdjęciem z wakacji, które zostało opublikowane na oficjalnym profilu Hotel Atut na portalu 
Facebook, (https://pl-pl.facebook.com/hotelatut)  „Najlepsze zdjęcie z wakacji 2019 połączone z 
basenem” 

 2. Spełnienie warunków zawartych w pkt. 1 niniejszego paragrafu rozumiane jest jako zgłoszenie 
do Konkursu (dalej: "Zgłoszenie”). 

 3. Zgłoszenie nie może zawierad treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi 
obyczajami, naruszad praw osób trzecich jak również nie może przedstawiad lub opisywad sytuacji 
lub zdarzeo, które mogą powodowad zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. 
Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków będą usuwane. 

 4. W Konkursie nie mogą brad udziału pracownicy Organizatora, Fundatora oraz osoby 
współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy.  

 

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu 

1. Zgłoszenia dostarczone poza Okresem Trwania Konkursu lub z innych przyczyn naruszające 
warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. 

 2.  Uczestnik może przesład dowolną liczbę Zgłoszeo. 

 



 

 3  Konkurs odbywa się według następujących zasad: 

a) Na profilu „Hotel Atut” na portalu Facebook pod https://pl-pl.facebook.com/hotelatut  należy w 
komentarzu pod opublikowanym konkursem  dodad „Najlepsze zdjęcie z wakacji 2019 połączone z 
basenem” 

b) Od opublikowania zdjęcia w komentarzu (pod treścią konkursu), o którym mowa w pkt. a 
powyżej, do 09.03.2020 do godz. 23:59 uczestnicy będą mogli zbierad „like-ów” pod swoim 
zdjęciem. 

c) Należy polubid Fan Page Hotelu Atut: https://pl-pl.facebook.com/hotelatut 

d) Udostępnid post z konkursem 

e) Uczestnik ma za zadanie zebrad jak największą liczbę „like-ów” pod opublikowanym zdjęciem 

f) O wygranej decyduje liczbą „like-ów” 

 4. Autorzy zgłoszeo z największą liczbą „lików (dalej: „Zwycięzcy”) otrzymają nagrodę zgodnie z 
zasadami określonymi w § 4 ust. 2 Regulaminu. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o 
wygranej w dniu 10.03.2020 na fan page Hotel Atut. 

W terminie nie dłuższym niż 2 (słownie: dwa) dni od otrzymania informacji o wygranej, Zwycięzca 
zobowiązany jest odesład w wiadomości prywatnej na portalu Facebook lub email następujące 
informacje: 

a) Imię i nazwisko, 

b) Numer telefonu kontaktowego,  

c) Adres poczty elektronicznej 

 5. W przypadku nie podania powyższych danych przez Zwycięzcę w określonym terminie lub 
podania nieprawidłowych danych, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. 

 6. Nagrodę można również odebrad osobiście w dniach 10.03 - 15.03 w recepcji Hotelu Atut. 
      po uprzednim wysłaniu e-mail na: marketing@hotelatut.pl 

 

§ 4 Nagrody 

 1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Hotel Atut Sp. z o.o. 

 2. W konkursie przewidziano nagrodę:  „Voucher – Weekend dla 2 osób w Hotelu Atut”” 

 3. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody, nagroda pozostaje w dyspozycji 
Organizatora. 

https://pl-pl.facebook.com/hotelatut
mailto:marketing@hotelatut.pl


 

 4. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie 
równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody ani zamiana na inną 
nagrodę. 

 

 

 § 5 Postępowanie reklamacyjne 

 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny byd składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą 
byd składane przez cały czas trwania Konkursu oraz w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych 
od daty ogłoszenia wyników Konkursu w sposób wskazany w § 3 ust. 4 Regulaminu za 
pośrednictwem poczty  na adres: marketing@hotelatut.pl. 

 2. Reklamacja powinna zawierad imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak 
również dokładny opis i powód reklamacji. 

 3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w 
reklamacji). Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni. 

 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. 

 § 7 Postanowienia koocowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej na profilu „Hotel Atut” w portalu 
Facebook pod adresem https://pl-pl.facebook.com/hotelatut oraz w siedzibie Hotelu Atutu w 
czasie trwania Konkursu. 

 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora/ Fundatora 
wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 
 
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez 
okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania „Vouchera” Uczestnikowi. 
 
4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. 
Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie 
wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook. 
 
5. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwośd Uczestnictwa w Konkursie. 
 
§8 Prawa autorskie 
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo 
w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw 
własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności 
intelektualnej w konkursie, w szczególności: 
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu 
konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej 
zgody Administratora; 



 

b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi 
przepisami. 

 2. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego 
Regulaminu. Nie zastosowanie się do powyższego Regulaminu skutkuje usunięciem z Konkursu. 

 

§9 Postanowienia koocowe 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.02.2020 r. do odwołania. 
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej 
www.hotelatut.pl 

http://www.hotelatut.pl/

