REGULAMIN KONKURSU
„Dodaj opinię i wygraj weekend w hotelu”
Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady przeprowadzenia konkursu:
„Dodaj opinię i wygraj weekend w hotelu” (zwanego dalej: „Konkursem”) prowadzonego za
pośrednictwem strony internetowej mojehotele.pl (zwaną dalej „Stroną Internetową”) oraz
aplikacji mobilnej Moje Hotele, przez spółkę Hotele i Gastronomia Plus Sp. z o.o. z siedzibą w
Rzeszowie.
§ 1 Definicje
1. Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
2. Laureat – oznacza Uczestnika, któremu zgodnie z Regulaminem przysługuje prawo do
otrzymania Nagrody.
3. Nagroda – oznaczy nagrodę w Konkursie, określoną w § 4 Regulaminu.
4. Opinia – oznacza dodanie opinii Potencjalnego Uczestnika o wybranym hotelu
uczestniczącym w programie lojalnościowym Moje Hotele za pośrednictwem strony
internetowej mojehotele.pl lub aplikacji mobilnej Moje Hotele w związku z konkursem:
Dodaj swoją opinię i wygraj weekend w hotelu”.
5. Organizator – Spółka Hotele i Gastronomia Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, Plac
Jana Kilińskiego 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy, KRS pod numerem:
0000490530.
6. Potencjalny Uczestnik – uczestnika programu lojalnościowego Moje Hotele.
7. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Konkursu.
8. Uczestnik – oznacza Potencjalnego Uczestnika, który spełnił warunki z § 3 ust. 2
Regulaminu.
9. Laureat – oznacza Potencjalnego Uczestnika, który spełnił warunki § 3 ust. 2 Regulaminu.
10. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zadania konkursowego w formie wypowiedziopinii o hotelu należącym do programu Moje Hotele.
§ 2 Postanowienia ogólne
1. Konkurs jest organizowany przez Organizatora za pośrednictwem Strony Internetowej
mojehotele.pl oraz aplikacji mobilnej Moje Hotele.
2. Konkurs trwa od 11.08.2020 do 15.09.2020r.
3. Zwycięzca zostanie wyłoniony zgodnie z postanowieniami § 4 – 7 Regulaminu.
§ 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Potencjalny Uczestnik chcąc wziąć w udział w Konkursie i ubiegać się o
Nagrodę, musi spełnić łącznie poniższe warunki:
a) ukończyć 18 lat,
b) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
c) dodać min. 1 opinię o dowolnym hotelu w dniach 11.08.2020-15.09.2020, przy zastrzeżeniu,
że możliwe jest dodanie tylko 1 opinii o danym hotelu, o długości nieprzekraczającej 300 znaków
ze spacjami,
d) posiadać aktywne konto w programie lojalnościowym Moje Hotele, którego operatorem jest
Organizator niniejszego konkursu.
3. Stworzony przez Uczestnika utwór nie może zawierać treści, które mogłyby:
a) być nieprawdziwe;

b) zostać zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób
trzecich;
c) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw
autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą
przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
d) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać
słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń
powszechnie uznawanych za obraźliwe);
e) pozostawać w sprzeczności z interesem Organizatora;
f) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy
obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
4. Z chwilą spełnienia przez Potencjalnego Uczestnika wszystkich warunków określonych w § 3
ust. 2 Regulaminu Potencjalny Uczestnik staje się Uczestnikiem Konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do moderowania dodawanych opinii przed ich
opublikowaniem na stronie internetowej mojehotele.pl i aplikacji mobilnej Moje Hotele.
6. Organizator będzie stale czuwać nad prawidłowością przebiegu Konkursu i
podejmować decyzje we wszystkich kwestiach związanych z Konkursem.
Decyzje Organizatora są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do
dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
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§ 4 Wyłonienie Laureata
Wyłonienie Laureata dokona Komisja konkursowa Organizatora w dniu 22 września 2020 roku
wśród zgłoszonych opinii, po dokonaniu weryfikacji Uczestnika zgodnie z § 3 Regulaminu.
Komisja Konkursowa Organizatora składa się z trzech osób wskazanych przez Organizatora.
Komisja dokonuje wyboru najciekawszej opinii spośród dodanych zgodnie z niniejszym
regulaminem.
Nagroda zostanie przyznana zgodnie z § 5 i 6 Regulaminu.

§ 5 Nagroda
1. Organizator przewiduje nagrodę w postaci weekendowego pobytu dla 2 osób w Hotelu Kiston,
należącym do programu Moje Hotele. Dokładny termin pobytu zostanie ustalony po
uzgodnieniu z Hotelem Kiston i Laureatem, z wyłączeniem terminów niedostępnych lub
wyłączonych po stronie Hotelu
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany hotelu, w którym realizowany będzie pobyt, z
przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.
3. Laureat nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
4. Laureat nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego będącego równowartością całości lub
części Nagrody. Laureatowi nie przysługuje prawo zastrzeżenia określonych cech czy
właściwości Nagrody, innych niż wskazane w Regulaminie.

§ 6 Powiadomienie o wygranej
1 Uczestnicy zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora w ciągu 7 dni roboczych od
dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Powiadomienie o wygranej zostanie przekazane wszystkim
Uczestnikom Konkursu za pomocą wiadomości e-mail, na adres mailowy, podany przez każdego
Uczestnika Konkursu w polu adres e-mail na koncie uczestnika programu lojalnościowego Moje
Hotele.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata o
wygranej z przyczyn leżących po stronie Laureata.
3. Imię i nazwisko zwycięzcy zostanie wskazane na stronie internetowej mojehotele.pl oraz
mediach społecznościowych należących do Organizatora konkursu.

§ 7 Wydanie Nagrody
1. Warunkiem wydania Nagrody jest przesłanie przez Laureata na adres poczty elektronicznej
Organizatora, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 6 ust.
1 Regulaminu następujących danych:
a. imię i nazwisko,
b. adres zwykłego pobytu,
c. adres i nazwa właściwego dla Laureata urzędu skarbowego.
2. Podanie przez Laureata powyższych danych jest dobrowolne, jednakże
niezbędne w celu otrzymania Nagrody.
3. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi przez pracownika Organizatora.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata niewłaściwych lub
nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających wydanie Nagrody.
§ 8 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora na podstawie przepisów
prawa lub zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą. Dane osobowe
przetwarzane są w celu uczestnictwa w Konkursie oraz nawiązania i
kontynuowania kontaktów handlowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne do wydania ewentualnej Nagrody i rozpatrzenia reklamacji.
3. Zbiór danych osobowych przekazanych Organizatorowi zgłaszany jest
Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.
4. Każdy, kto przekaże Organizatorowi swoje dane osobowe, ma prawo dostępu
do ich treści oraz do ich poprawiania i usunięcia.
§ 9 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
1. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu.
2. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów ustawy
Kodeks Cywilny tj. art 919 kc – 921 kc.
3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009
r. o grach hazardowych.
4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w formie wydruku w siedzibie
Organizatora oraz może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na
nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej.
5. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą
dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla
rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu
jest prawo polskie.

