REGULAMIN KONKURSU
„Przedłużamy wakacje – opisz swoje wakacje i wygraj pobyt w hotelu”
Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady przeprowadzenia konkursu
„Przedłużamy wakacje – opisz swoje wakacje i wygraj pobyt w hotelu” (zwanego
dalej: „Konkursem”) prowadzonego za pośrednictwem
fan page https://facebook.com/mojehotele na portalu społecznościowym Facebook.
Organizatorem konkursu jest przez spółka 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 § 5 Regulaminu.
4. Zgłoszenie – oznacza komentarz Uczestnika za pośrednictwem fan page
facebook.com/mojehotele na portalu społecznościowym Facebook, w związku z postem
konkursowym „Przedłużamy wakacje – opisz swoje wakacje i wygraj pobyt 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. Uczestnik – oznacza osobę fizyczną, która wykonała zadanie konkursowe z § 3 pkt.3-4
Regulaminu.
7. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Konkursu.
8. Uczestnik – oznacza Uczestnika, który spełnił warunki z § 3 pkt. 2-4 Regulaminu.
9. Laureat – oznacza Uczestnika, który spełnił warunki § 4 pkt. 2 Regulaminu.
§ 2 Postanowienia ogólne
1. Konkurs jest organizowany przez Organizatora za fan page https://facebook.com/mojehotele
na portalu społecznościowym Facebook.
2. Konkurs trwa od 13.10.2020 do 30.10.2020r.
3. Zwycięzca zostanie wyłoniony zgodnie z postanowieniami § 4 – 6 Regulaminu.
§ 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym
Facebook.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie swojej
pełnoletniości oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. 3-4
3. Zadaniem Uczestnika jest:
a) wysłanie zdjęcia z wakacji wraz z krótkim opisem pobytu oraz oznaczeniem hotelu lub
innego obiektu noclegowego, w którym pobyt ze zdjęcia był realizowany w formie
komentarza pod postem konkursowym na https://www.facebook.com/mojehotele
b) oraz uzyskanie minimum 10 reakcji (like, serduszko, uśmiech, troska wow) reakcji innych
użytkowników portalu społecznościowego Facebook do tego komentarza.
4. Umieszczając zdjęcie konkursowe Uczestnik:
a) odpowiada za to, że zdjęcie jest jego autorstwa i przysługują mu autorskie prawa majątkowe
i osobiste do umieszczonego zdjęcia, nadesłane zdjęcie nie narusza praw osób trzecich, nie jest
obciążone prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym względzie żadnych roszczeń,

b) przekazuje na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe (niewyłącznej licencji, bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również wyraża zgodę na przetwarzanie i
rozpowszechnianie dołączonego zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego
wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie:
• utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia lub jego egzemplarzy;
• wytwarzania określoną techniką egzemplarzy zdjęcia w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
• obrotu oryginałem albo egzemplarzami zdjęcia;
• wprowadzania do obrotu, użyczenia zdjęcia lub jego egzemplarza.
5. Każdy Uczestnik może umieścić jedno zdjęcie. Jeśli Uczestnik zamieści więcej niż jedno
zgłoszenie, Komisja Konkursowa uwzględni tylko zgłoszenie, które spełnia kryteria określone w §
3 pkt. 3, lub zgłoszenie zamieszczone jako pierwsze, w sytuacji gdy każde ze zgłoszeń spełnia
kryteria określone w § 3 pkt. 3.
6. Zdjęcie można umieścić w okresie trwania konkursu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć w serwisie Facebook pod adresem
https://facebook.com/mojehotele
8. Organizator dokona oceny zdjęć i wyłoni laureata zgodnie z § 4.
9. 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.
§ 4 Wyłonienie Laureata
1. Wyłonienie Laureata dokona Komisja konkursowa Organizatora do dnia 5.11.2020 roku
wśród zgłoszeń Uczestników, spełniających kryteria wymienione w § 4 pkt. 2
2. Komisja Konkursowa wybierze najciekawsze zgłoszenie, które spełnia wszystkie poniższe
warunki:
a) Zawiera zdjęcie z wakacji i krótki opis wakacji,
b) Zawiera oznaczenie hotelu lub innego obiektu noclegowego,
c) Uzyskało minimum 10 reakcji innych użytkowników portalu społecznościowego
Facebook.
3. Nagroda zostanie przyznana zgodnie z § 5 i 6 Regulaminu.

§ 5 Nagroda
1. Organizator przewiduje nagrodę w postaci weekendowego pobytu dla 2 osób w Hotelu Folwark
Łękuk, należącym do programu Moje Hotele. Dokładny termin pobytu zostanie ustalony po
uzgodnieniu z Hotelem Folwark Łękuk i Laureatem, z wyłączeniem terminów specjalnych
(Święta Bożego Narodzenia, Sylwester, Wielkanoc), 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 i wydanie Nagrody
1 Laureat konkursu zostanie ogłoszony do dnia 05.11.2020 na fan page`u Organizatora pod
adresem https://facebook.com/mojehotele
2. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36
godzin na fanpage`a www.facebook.com/mojehotele wiadomości prywatnej z następującymi
danymi:
a) imię i nazwisko,
b) adres korespondencyjny,
c) numer telefonu,
d) adres mailowy.
3. Ponadto w wiadomości musi znaleźć się oświadczenie w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych ujawnionych w związku z udziałem
w Konkursie „Przedłużamy wakacje – opisz swoje wakacje i wygraj pobyt w hotelu”, w celu
odbioru Nagrody.”
4. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w § 6 pkt. pkt. 3-4, przekroczenie dopuszczalnego
czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa
do nagrody.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata o
wygranej z przyczyn leżących po stronie Laureata.
6. Imiona i nazwiska zwycięzców zostaną wskazane na stronie internetowej mojehotele.pl oraz
mediach społecznościowych należących do Organizatora konkursu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata niewłaściwych lub
nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających wydanie Nagrody.
§ 7 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. Każdy, kto przekaże Organizatorowi swoje dane osobowe, ma prawo dostępu
do ich treści oraz do ich poprawiania i usunięcia. Wszystkie zgłoszenia związane z niniejszym
zakresem należy przekazywać elektronicznie na adres: rodo@hoteleplus.pl, jak również na ww.
adres Organizatora.
§ 8 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 2009r. 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.

