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Regulamin Konkursu „Bitwa na Smaki” 

 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Bitwa na Smaki”, jest zwany dalej „Konkurs”. 

2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Organizatorem Konkursu jest Zdrojowa Invest Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 72/17, 

00-545 Warszawa. 

4. Konkurs rozpoczyna się wraz z dniem 29.04.2011 r., o godzinie 00:00:01 i kończy 

z dniem 31.05.2011 r., o godzinie 23:59:59. 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach portalu internetowego Facebook, 

prowadzonego pod adresem http://www.facebook.com (dalej "portal Facebook") na 

profilu Organizatora dostępnym pod adresem: 

http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Zdrojowa-Invest/172512309444600 

6. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

7. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje: 

a. „Fan” - osoba, która dołączyła do grona osób lubiących profil Zdrojowa Invest 

na portalu Facebook poprzez zaznaczenie opcji „Lubię to” odnoszącej się do 

profilu Zdrojowa Invest na portalu Facebook. 

b. „Uczestnik” – osoba, która jest „Fanem” i jednocześnie bierze udział w grze, 

wypełniając kolejne polecenia, zawarte w niniejszym Regulaminie. 

c. „Komisja” – Komisja konkursowa, w skład której wchodzą Członkowie Zarządu 

oraz Działu Marketingu Organizatora Konkursu 

 

§ 2 
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną 

zdolność do czynności prawnych. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

a. spełnienie warunków uczestnictwa wskazanego w § 2 ust. 1, 

b. posiadanie konta w Portalu Facebook,  

c. posiadanie statusu Fana profilu Zdrojowa Invest na portalu Facebook w czasie 

trwania Konkursu. 

http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Zdrojowa-Invest/172512309444600
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d. Kliknięcie „Lubię to!” pod filmami z prezentacjami Szefów Kuchni Marine Hotel***** 

i Sand Hotel**** oraz przesłanie propozycji zawierającej hasło promujące Zdrojową 

Hotels – operatora Sand Hotel****, Hotel Marine*****, i Ultra Marine*****+.  

e. akceptacja w całości Regulaminu i wyrażenie bezwarunkowej zgody na stosowanie 

wszystkich jego postanowień. 

f. zgoda na pobieranie przez Organizatora z profilu facebook Uczestnika informacji 

niezbędnych do przeprowadzenia konkursu, wysłanie wiadomości na adres e-mail 

Uczestnika oraz publikowanie informacji na Tablicy profilu Uczestnika.  

3. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie zgodnie z 

postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2002 r., 

nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu objętego Regulaminem. 

Imię i nazwisko, data urodzenia, adres email oraz inne niezbędne dane Uczestników 

Konkursu będą pobierane z Portalu Facebook oraz przetwarzane w celu 

przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców Konkursu, przyznania oraz 

wydania Nagród, podania do publicznej wiadomości imion i nazwisk Zwycięzców, 

a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników. Każdy Uczestnik 

biorąc udział w Konkursie, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie 

wymienionych danych przez Organizatora w powyżej wskazanym zakresie. 

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Konkursu 

będzie Organizator. 

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i podmiotów 

działających na ich zlecenie w związku z przeprowadzeniem Konkursu, a także 

członkowie ich najbliższej rodziny. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia oraz treść materiałów 

zamieszczonych przez Uczestnika na profilu Facebook Zdrojowa Invest. 

6. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach 

dotyczących praw Uczestników do Kont Facebook. Jakiekolwiek spory dotyczące w/w 

praw nie wpływają na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania nagrody jest osoba, 

której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z niniejszym regulaminem. 

 

§ 3 
ZASADY KONKURSU 

 

1. Konkurs „Bitwa na Smaki” składa się z 3 (słownie: trzech) etapów.  
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2. Uczestnik przystępujący do Konkursu za pośrednictwem portalu Facebook.com ma 
za zadanie w pierwszym etapie Konkursu polubić Fanpage Zdrojowej Invest 
poprzez kliknięcie guzika „Lubię to!” na profilu Organizatora. 

3. W kolejnym etapie Uczestnik wybiera prezentację dania jednego z Szefów 
Kuchni, poprzez kliknięcie „Lubię to!” pod linkiem do filmu. 

4. Trzecim – ostatnim etapem Konkursu jest umieszczenie propozycji hasła 
reklamującego Zdrojową Hotels na ścianie profilu Fangpage Zdrojowej Invest 
(wszystkie Hotele należące do Grupy Zdrojowa: Sand Hotel****, Marine Hotel*****, 

Ultra Marine*****+). Pomysły zostaną ocenione przez nasz zespół ekspertów: 

Dyrektora Marketingu, Media Managera oraz Członków Zarządu. Liczy się 

oryginalność. Wśród nadesłanych propozycji haseł zostanie wyłonionych 2 (słownie: 

dwóch) Zwycięzców Konkursu.  

5. Zwycięzcy Konkursu oraz osoby nagrodzone zrzekają się wszelkich praw 
autorskich związanych ze stworzonym przez nich sloganem na rzecz 
Organizatora Konkursu.  

6. Zabrania się wykorzystywania do celów konkursowych fikcyjnych profili w Portalu 

Facebook. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu wybranych Uczestników, 

co do których pojawią się zasadne podejrzenia, że oni, lub osoby działające w ich 

interesie zakładały fikcyjne profile i wykorzystywały je do zwiększenia szans na 

wygraną w Konkursie lub którzy, w inny sposób dopuszczają się nieuczciwych metod 

w celu wygranej w Konkursie. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania przesłanych propozycji haseł 

reklamujących Zdrojową Hotels, a w szczególności haseł o charakterze obraźliwym, 

używających wulgaryzmów lub innych, które naruszają dobre imię Organizatora 

Konkursu lub innych osób.  

9. Obowiązkiem Organizatora jest poinformowanie Uczestnika Konkursu o usunięciu go 

z Konkursu wraz z podaniem przyczyny. Taka informacja będzie przekazywana przy 

użyciu prywatnych wiadomości za pośrednictwem Portalu Facebook lub na adres e-

mail. 

10. Liczba Nagród w Konkursie jest ograniczona zgodnie z § 4 niniejszego Regulaminu 

i nie podlega zmianie. O przyznaniu nagród decyduje Komisja, w oparciu 

o pomysłowość i oryginalność przesłanych haseł. Spośród nich zostanie wyłonionych 

2 (słownie: dwóch) Zwycięzców Konkursu.  

 

§ 4 
ZWYCIĘZCA KONKURSU I NAGRODY ORAZ PRZEKAZANIE NAGRÓD 
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1. Organizator przewidział w Konkursie następujące nagrody: 

a. Voucher na dwudniowy pobyt w Sand Hotel**** w Kołobrzegu dla dwóch osób 

(2 noclegi ze śniadaniem), ważny do 31.12.2011 – obowiązuje wcześniejsza 

rezerwacja apartamentu poprzez Dział Rezerwacji: tel. +48 94 35 34 111, e-

mail: rezerwacja@sandhotel.pl. 

b. Voucher na dwudniowy pobyt w Marine Hotel***** w Kołobrzegu dla dwóch 

osób (2 noclegi ze śniadaniem), ważny do 31.12.2011 – obowiązuje 

wcześniejsza rezerwacja apartamentu poprzez Dział Rezerwacji: tel. +48 94 

35 34 111, e-mail: rezerwacja@marinehotel.pl. 

2. Nagrodą dodatkową jest pięć bonów uprawniających do 30% zniżki na pobyt w 

Marine Hotel***** i pięć bonów uprawniających do 30% zniżki na pobyt w Sand 

Hotel****: 

3. Zwycięzcami Konkursu zostanie dwóch Uczestników, którzy spełnili warunki 

uczestnictwa w Konkursie zgodnie z § 2 Regulaminu, których przesłane propozycje 

na hasło reklamowe zostały wybrane przez Komisję. 

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o zdobyciu Nagrody poprzez wiadomość 

email wysłaną w ciągu 3 dni roboczych od momentu przyznania Nagrody i zostaną 

poproszeni o przesłanie swoich danych adresowych i numeru telefonu, niezbędnych 

do wydania Nagrody. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie 

w przeciągu 48 godzin odpowiedzi zwrotnej do Organizatora Konkursu 
zawierającej dane do wysyłki nagrody na adres: facebook@zdrojowainvest.pl  
Jeśli taka odpowiedź nie nadejdzie, Zwycięzca traci prawo do nagrody, 
a nagroda nie zostaje wydana i pozostaje własnością Organizatora. 

5. Jeden Uczestnik może otrzymać, nie więcej niż jedną nagrodę. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Zwycięzców pod kątem 

zgodności postępowania Uczestników z zapisami niniejszego Regulaminu. Jeśli 

któryś ze Zwycięzców zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatora, Zwycięzca 

traci prawo do nagrody, a nagroda nie zostaje wydana i pozostaje własnością 

Organizatora. 

7. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną, ani na inną nagrodę 

rzeczową. Zwycięzca nie może zastrzec szczególnych właściwości nagrody. Nagroda 

może zostać dostarczona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

8. Materiały reklamowe Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc 

prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. 

9. Wszystkie nagrody zostaną wydane najpóźniej do dnia 20.06.2011 roku. 

mailto:rezerwacja@sandhotel.pl
mailto:rezerwacja@marinehotel.pl
mailto:facebook@zdrojowainvest.pl
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10. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną przekazane, w ramach niniejszego 

Konkursu zgodnie z przepisami prawa podatkowego. 

11. Nagrody zostaną wysłane Pocztą Polską, przesyłką priorytetową, poleconą na adres 

podany w zgłoszeniu mailowym (zgodnie z § 4, pkt. 4 niniejszego regulaminu).  

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez Pocztę 

Polską. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności przesyłki w 

obecności Kuriera. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub opóźnienie w wydaniu 

nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu 

niepodania lub podania niepełnych danych osobowych lub nie poinformowania o 

zmianie danych osobowych przez Uczestnika. 

 

§ 5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści 

Regulaminu, w szczególności w przypadku wątpliwości, czy sporów pojawiających się 

w trakcie Konkursu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, 

mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych 

i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień 

Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

5. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich 

sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. 

6. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać 

wyłącznie drogą mailową na adres: facebook@zdrojowainvest.pl. 

7. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w żadnym przypadku nie 

przekroczy wartości i liczby nagród określonych w niniejszym Regulaminie. 

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez 

Portal Facebook, oraz Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z 

organizacją Konkursu. 

9. Obowiązująca wersja Regulaminu będzie dostępna: 

mailto:facebook@zdrojowainvest.pl
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a. w siedzibie Organizatora Konkursu: Zdrojowa Invest, ul. Marszałkowska 

72/17, 00-545 Warszawa 

b. na stronie profilu Zdrojowa Invest na portalu Facebook 

10. Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem, Firmą Zdrojowa Invest 

drogą elektroniczną: facebook@zdrojowainvest.pl. 
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