Konkurs: Jak wygląda Twoja wymarzona szkoła?
1. Warunki ogólne
1.1. Organizatorem Konkursu jest Korona Hotel***, zwany dalej Organizatorem
NIP: 758 217 86 03
1.2. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu
w siedzibie organizatora oraz na stronie Hotelu: www.korona-hotel.pl, w zakładce
„Hotel”, a następnie „Poznaj Nas”.
1.3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu.
1.3.1. Zgłoszenie uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie
będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulamin, a
następnie zaakceptował warunki konkursu w całości. Jednocześnie Uczestnik
wyraził zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych oraz
zgodę, iż w razie wygranej, imię, pierwsza litera nazwiska zostaną ogłoszone na
stronie lu/i FanPage’u Korona Hotel na Facebook’u oraz Instagram’ie. Uczestnik
może dodatkowo wyrazić zgodę na opublikowanie swojego zdjęcia na FanPage’u
podpisując oświadczenie przedstawione w momencie przekazania nagrody.
2. Czas trwania konkursu
2.1. Konkurs trwa od dnia 22.08.2022 od godziny 20.00 do 30.09.2022 do godziny 24.00.
3. Uczestnicy konkursu
3.1. Uczestnik Konkursu to wedle rozumienia niniejszego regulaminu, każda pełnoletnia osoba
zyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w
rozumieniu art.22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr
16, poz. 93 ze zm.).
3.2. Uczestnik Konkursu deklaruje, iż zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Organizator nie wysyła nagród poza terytorium tego kraju.
3.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich
najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i
osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3.4. Z Konkursu wyłączone są osoby związane bezpośrednio z jego przygotowaniem.
4. Zasady konkursu
4.1. Konkurs jest dostępny dla każdej, pełnoletniej według prawa polskiego, osoby.
4.2. Ogłoszenie konkursu i informacja o zwycięstwie zostaną podane za pośrednictwem
FanPage’ów, Korona Hotel*** na Facebook’u oraz Instagram’ie. Informacja o zwycięstwie
zostanie również wysłana do zwycięzcy mailem zwrotnym z adresu marke ng@koronahotel.pl albo/i poprzez aplikację Messenger od Facebook.
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4.3. Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu i przesłaniu w dowolnej formie gra cznej, na
wskazany adres, odpowiedzi na pytanie: „Jak wygląda twoja wymarzona szkoła?”.
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Regulamin Konkursu Korona Hotel***

Uczestnik oświadcza, że nie popełnił plagiatu i bierze odpowiedzialność za ewentualne
naruszenie praw autorskich
4.4. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: marke ng@korona-hotel.pl, poprzez wiadomość
prywatną na funpage’ach Organizatora oraz na adres stacjonarny: Korona Hotel, ul.
Nowowiejska 39, 07-415 Kruki z dopiskiem „Konkurs Plastyczny”.
4.5. Każdy z uczestników może przysłać tylko jedną pracę konkursową. Najlepsze mogą zostać
opublikowane na FunPage’u Organizatora konkursu oraz stacjonarnie w budynku Korona
Hotel***.
4.6. Kwes e sporne rozstrzyga komisja konkursowa, której decyzje są nieodwołalne.
4.7. Nagrodą w konkursie jest voucher/zaproszenie na obiad dla całej rodziny (rodzice wraz z
dziećmi) do Restauracji Miodowej mieszczącej się w Korona Hotel***.
4.8. Podstawą oceny pracy konkursowej będą pomysłowość, wykonanie, walory artystyczne
oraz potencjał wykorzystania w promocji Korona Hotel***.
4.9. O przyznaniu nagrody decyduje komisja konkursowa.
5. Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie
5.1. Każdy uczestnik konkursu biorąc w nim udział wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb konkursu. Przetwarzanie danych
osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób zycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). Podanie danych
osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

5.1.1. Uczestnikom konkurs, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z
zaostrzeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do: a) sprostowania danych, b)
ograniczenia przetwarzania danych, c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5.1.2. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Danych Osobowych.
5.1.3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do
udziału w konkursie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody
na przetwarzanie danych osobowych uczestników.
5.1.4. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane pro lowaniu.
5.1.5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko,
b) imię i wiek dziecka, które wykonało pracę, c) adres email, d) numer telefonu.
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5.1.6. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył
odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku
z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru,

zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyku naruszenia praw i wolności
osób zycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
5.2. Administratorem zebranych danych jest Organizator Konkursu (Korona Hotel NIP: 758 217
86 03, adres: ul. Nowowiejska 39, 07-415 Kruki). Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby konkursu jest rma Samsel i Syn Stanisław Samsel,
Mariusz Samsel Spółka Jawna.
5.2.1. Dane przechowywane będą do 31 grudnia 2022 r.
5.2.2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przesyłania informacji handlowej
do Uczestników konkursu, jednocześnie oświadcza, że nie będzie sprzedawał, ani
w żaden inny sposób udostępniał danych osobowych przedmiotom trzecim.
5.2.3. Jednocześnie uczestnik, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych przez
Organizatora potwierdza zgodę na to, iż w razie wygranej, imię, pierwsza litera
nazwiska i imię dziecka zostaną ogłoszone na stronie lub/i FunPage’ów Korona
Hotel.
5.2.4. Uczestnik przenosi wszelkie prawa majątkowe i autorskie, które mogą powstać
jako pośredni lub bezpośredni wynik konkursu.
6. Postanowienia końcowe
6.1. W kwes ach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego i inne przepisy prawa.
6.2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
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6.3. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’ach Korona Hotel.

Data

Protokół ustalenia nagrody w Konkursie

Komisja Konkursowa w składzie:
1. Elżbieta Samsel
2. Katarzyna Prusinowska
3. Dorota Siok

Kierując się wytycznymi zawartymi w regulaminie konkursu oraz poczuciem estetyki i
kreatywnością wykonania zadania konkursowego ustaliła, iż zwycięzcą konkursu
został/a

…………………………………………………………………………………………..

Podpisy

