Regulamin konkursu pod nazwą „Święta w Hotelu Perła 2016”

1. Organizator, fundator nagrody i czas trwania konkursu
1.1. Organizatorem konkursu „Święta w hotelu Perła”, zwanego dalej „Konkursem” jest Hotel
Perła Anna Mróz z siedzibą w Krakowie, ul. Zakopiańska 180b wpisany do ewidencji
działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Krakowa REGON: 351281820, NIP:
6792257337, zwany dalej „Organizatorem”.
1.2. Fundatorem nagrody – Pobyt walentynkowy w Hotelu Perła jest jest Hotel Perła Anna
Mróz z siedzibą w Krakowie, ul. Zakopiańska 180b wpisany do ewidencji działalności
gospodarczej przez Prezydenta Miasta Krakowa REGON: 351281820, NIP: 6792257337,
1.3. Konkurs rozpocznie się w dniu 23 listopad 2016 i trwać będzie do dnia 19 grudzień 2016
r. do godziny 12:00.
2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
2.1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna za wyjątkiem pracowników
i przedstawicieli Organizatora oraz Fundatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni
udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

3. Zasady Konkursu
3.1. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik powinien:
3.1.1 Udostępnić post konkursowy na swoim profilu Facebook oraz polubić profil .
3.1.2 Odpowiedzieć na pytanie : Z czym kojarzą ci się święta?
3.3. Wyłonienie zwycięzcy poprzez wybór najciekawszego komentarza dokona komisja w
skład, której wchodzą przedstawiciele Hotelu Perła.
3.4. Ogłoszenie wyników na stronie www.facebook.com/hotelperla.krakow nastąpi do dnia 19
grudnia 2016 r. do godziny 21:00
3.5. Nagrodą w Konkursie jest voucher na pobyt w hotelu w Krakowie ufundowany przez
Fundatora nagrody o wartości 510 zł.
Voucher obejmuje: 1) pobyt świąteczny dla 2 os obejmujący 2 noclegi , uroczystą wigilię ,
obiad w drugi dzień pobytu , codzienne śniadania lub 2)
dwie noce dla dwóch osób, ze śniadaniami i 2 uroczystymi kolacjami. Ważny do 30.03.2017.
Zwycięzca ustala termin wykorzystania vouchera bezpośrednio z Fundatorem nagrody.
3.6 Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich
danych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby
organizowanego Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
4. Opodatkowanie nagród
4.1 Nagrody o wartości poniżej 760 zł w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych (t. j. z 2010 r., Dz. U. Nr 51, poz. 307) podlegają
zwolnieniu z opodatkowania.
5. Odpowiedzialność Organizatora
5.1. Organizator konkursu ponosi odpowiedzialność za treść regulaminu, wydanie nagród
oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.
5.2. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie w celach
przeprowadzenia niniejszego Konkursu i rozliczenia podatku dochodowego w zgodzie z

przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2002,
Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

6. Odbiór nagrody
6.1. Organizator zawiadomi zwycięzcę o wygranej poprzez wiadomość wysłaną poprzez
stronę facebook.
6.2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na profilu facebook Hotelu Perła.
6.3. Laureat będzie poproszony o potwierdzenie swoich danych i podanie adresu, na który
nagroda zostanie wysłana. Jeśli nie odpowie w ciągu 3 dni od daty opublikowania wyników,
Jury przeprowadzi procedurę wskazaną w pkt 3 powyżej, mającą na celu przyznanie nagrody
kolejnemu laureatowi, który spełnia przesłanki przyznania nagrody.
6.4. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

7. Reklamacje
7.1. Kontrolę nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu sprawować będzie Komisja
Reklamacyjna powołana przez Organizatora.
7.2. Uczestnikowi przysługuje prawo wnoszenia reklamacji dotyczących zasad
przeprowadzenia Konkursu wyłącznie w formie pisemnej z podaniem w szczególności
swojego imienia i nazwiska, adresu, żądania oraz rodzaju naruszenia regulaminu Konkursu.
7.3. Reklamacje można składać w siedzibie Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni
od dnia ogłoszenia wyników Konkursu i pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.
7.4. Komisja Reklamacyjna rozpatruje wniesioną reklamację w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.
7.5. Postanowienia Komisji Reklamacyjnej są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo
odwołania.
8. Każdy z Uczestników Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i
nazwiska na stronie internetowej i profilu Facebook wydawnictwa w przypadku wygrania
Konkursu oraz na profilu Facebook fundatora nagrody.

9. Postanowienia końcowe
9.1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.hotelperla.com.pl
9.2.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 listopad 2016

