REGULAMIN KONKURSU
„Wygraj darmowy nocleg”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady przeprowadzenia Konkursu
„Wygraj darmowy nocleg” (dalej zwanego „Konkursem”), którego organizatorem jest
Warszawski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła II 12,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000384496, z kapitałem zakładowym w wysokości 40 273 009,00 PLN w pełni opłaconym,
NIP:525-25-05-251, REGON: 142910462 ( dalej zwana „Organizatorem”).
2. Konkurs
polega
na
polubieniu
fanpage’a
Lipowego
Przylądka:
https://www.facebook.com/lipowy.przyladek/, udostępnienie postu konkursowego i
opublikowaniu pod postem konkursowym krótkiego wpisu odpowiadającego na pytanie:
„dlaczego to właśnie Ty masz otrzymać od nas voucher na bezpłatny pobyt”, dodatkowym
atutem będzie oznaczenie osoby, z którą zwycięzca chciałby zrealizować nagrodę.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie facebook.com (dalej zwany Serwisem) – na
profilu Organizatora (pod linkiem: https://www.facebook.com/lipowy.przyladek/).
4. Konkurs zostanie ogłoszony i rozpocznie się w dniu 13.06.2019 z chwilą ukazania się
informacji o nim na stronie aplikacji w portalu facebook.com i na stronie marki Organizatora
https://www.facebook.com/lipowy.przyladek/
5. Konkurs trwa do dnia 23.06.2019
6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie 25.06.2019 o godz. 11:00
7. Uczestnikiem Konkursu (dalej zwany Uczestnikiem) staje się̨ każdy obywatel
Rzeczypospolitej Polskiej, który:
a) ukończył 18 rok życia;
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) będąc zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu, wyrazi wobec Organizatora zgodę̨ na
dostęp do profilu Uczestnika w Serwisie i pobranie jego adresu e-mail na potrzeby
organizacji Konkursu;
d) wyrazi chęć́ uczestnictwa w Konkursie poprzez wykonanie czynności konkursowych
oznaczonych w ust. 2.
8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
9. Zadaniem każdego Uczestnika,
jest polubienie fanpage’a Lipowego Przylądka:
https://www.facebook.com/lipowy.przyladek/, udostępnienie postu konkursowego i
opublikowanie pod postem konkursowym krótkiego wpisu odpowiadającego na pytanie:
„dlaczego to właśnie Ty masz otrzymać od nas voucher na bezpłatny pobyt”, dodatkowym
atutem będzie oznaczenie osoby, z którą zwycięzca chciałby zrealizować nagrodę.
8. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, ani
pracownicy i współpracownicy Organizatora.
9. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
10. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz aplikacji w
portalu społecznościowym facebook.com.
11. Ogłoszenie Konkursu oraz inne wymagane Regulaminem ogłoszenia dokonywane będą w
Internecie na stronie Organizatora: www.lipowy-przyladek.pl
§ 2.
Zasady Konkursu
1. W Konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców, którzy pod postem konkursowym
opublikują najciekawszy wpis i spełnią pozostałe warunki konkursu. Zwycięzcy otrzymają
nagrodę o której mowa w ust. 2.
2. Nagrodami dla zwycięzców Konkursu są:
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a)
b)
c)
3.
10.
4.
5.
6.
7.
8.

I miejsce – bezpłatny nocleg dla dwóch osób w domku dwuosobowym lub pokoju
dwuosobowym w Ośrodku Lipowy Przylądek, Mazowiecka 75 , Łacha;
II miejsce – bezpłatny obiad dla dwóch osób w naszej restauracji (w Ośrodku Lipowy
Przylądek, Mazowiecka 75 , Łacha),
III miejsce –rabat 50 % na zakwaterowanie w Ośrodku Lipowy Przylądek, Mazowiecka 75,
Łacha;
Rozstrzygnięcia Konkursu na podstawie oceny pod kątem zgodności z zasadami Konkursu
i przy zachowaniu należytej staranności dokona komisja konkursowa powołana przez
Organizatora („Komisja Konkursowa”).
W terminie maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu, Komisja
Konkursowa opublikuje wyniki na profilu https://www.facebook.com/lipowy.przyladek/ pod
postem konkursowym.
W terminie do 7 dni po rozstrzygnięciu Konkursu, Organizator prześle na adres email podany
przez Uczestników podczas zakładania Profilu w Serwisie informację o uzyskaniu prawa do
nagrody w Konkursie.
Uczestnik, który otrzyma wiadomość mailową od Organizatora zobowiązany jest w terminie
14 dni od dnia otrzymania e-maila, do przesłania Organizatorowi informacji zawierającej:
imię̨, nazwisko, numer telefonu.
W przypadku nie przesłania przez Uczestnika wiadomości e-mail z ww. danymi w terminie 14
dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora, Uczestnik tym samym traci prawo
do nagrody.
Organizator nie odpowiada za nie otrzymanie wiadomości od Organizatora przez Uczestnika –
z powodu zmiany maila lub wadliwej skrzynki pocztowej.
Uczestnik, który otrzymał nagrodę jest zobowiązany dokonać jej odbioru osobistego w
Recepcji Ośrodka Lipowy Przylądek – Szkolenia i Wypoczynek, Mazowiecka 75, Łacha i
podpisania protokołu otrzymania nagrody.

§ 3 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Konkursu można przesyłać na adres
katarzyna.osiecka@phnsa.pl Tylko potwierdzony mailowo odbiór reklamacji będzie
uwzględniony jako poprawne zgłoszenie reklamacji.
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika
niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. Dane udostępniane przez Uczestników w związku ze
zgłoszeniem reklamacji wykorzystywane będą̨ przez Organizatora wyłącznie w celu
rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamację , a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane
zostaną̨ usunięte przez Organizatora.
3. Reklamacje będą̨ rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich
otrzymania. O decyzji Organizatora w sprawie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie
powiadomiony emailem.
§ 4. Dane osobowe
1. Przystąpienie do Konkursu oraz wykonanie zadań konkursowych jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora jako
Administratora Danych . Niniejsza zgoda stanowi podstawę przetwarzania zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. a Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO.
2. Organizator informuje, iż dane osobowe:
a) Uczestnika (imię, nazwisko) - będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia
Konkursu;
b) Zwycięzcy (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) – będą przetwarzane w celu
umożliwienia odbioru nagrody.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie 3 miesięcy, a następnie w celu archiwalnym przez
okres 5 lat .
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4. Podmiotom danych przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że administrator danych
naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
profilowane.
6. Podmiot danych przyjmuje do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, a zgoda na
przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie wycofana, co
pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
7. W celu realizacji przysługujących uprawnień można skontaktować się z administratorem
danych pisząc na adres e-mail: iod@phnsa.pl.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie
przewidzieć lub nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń
losowych, w tym siły wyższej;
b) niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez Uczestnika danych
adresowych lub błędnym ich podaniem;
c) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
2. Organizator zastrzega sobie prawo nie wyłonienia zwycięzcy Konkursu i odstąpienia od jego
organizacji w każdym czasie, a także do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym
czasie. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie, w tym przerwania
Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać
praw nabytych przez Uczestników.
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą
rozstrzygane w drodze uzgodnień z Organizatorem. Wszelkie reklamacje, wyjaśnienia, uwagi
dotyczące przebiegu Konkursu oraz jego rozstrzygnięcia mogą być zgłaszane przez każdego
uczestnika Konkursu Organizatorowi zgodnie z procedurą reklamacyjną wskazaną w
Regulaminie.
4. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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