Regulamin konkursu "Piknik rowerowy w Holiday Inn w Józefowie"
20/02/2017
1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie
organizowanym na profilu Holiday Inn Warszawa Józefów.
2. Organizatorem Konkursu jest: Aquila Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie, ul.
Telimeny 1, 05-420, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000207487, NIP: 5262774679, REGON: 015729643.
3. Konkurs będzie trwał 02.04.2017 do godziny 23:59. Wyniki zostaną ogłoszone do 7. dni
roboczych po zakończeniu konkursu na profilu Holiday Inn Warszawa Józefów.
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski za pośrednictwem profilu na facebooku
Organizatora („Strona”).
5. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która jest osobą
pełnoletnią.
6. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie władz lub pracownicy Organizatora,
a także członkowie ich najbliższych rodzin.
7. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków
i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
8. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu
określone w Regulaminie.
9. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w
celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń, Organizator powoła Komisję. W skład Komisji
wejdą osoby delegowane przez Organizatora.
10. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia z udziału w pikniku Mazovia MTB
Marathon, który odbędzie się 2 kwietnia w Józefowie we współpracy z Holiday Inn Warszawa
Józefów. Kolaż zdjęć również będzie traktowany przez jury jako jedno zdjęcie. Zdjęcie należy
umieścić w komentarzu pod postem konkursowym na profilu „Holiday Inn Warszawa

Józefów”. Dla autora najlepszego, najbardziej zaskakującego, kreatywnego i szalonego
zdjęcia przygotowaliśmy nagrodę.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie są zakupy w Grill House, barze Fornax, parku
linowym lub mini golfie w Holiday Inn Warszawa Józefów za minimum 19 PLN podczas
trwania pikniku 2 kwietnia 2017 roku.
Skan lub fotografia zachowanego paragonu powinny być wysłane przez zwycięzcę wraz z
danymi do przesyłki nagrody.
11. Nagrodę w konkursie przyznaje Komisja. Nagrodą jest zaproszenie na niedzielny brunch
w godzinach 13:00 – 18:00 z pakietem napoi bezalkoholowych dla dwóch osób dorosłych i 2
dzieci w restauracji LunaSol w Holiday Inn Warszawa Józefów.
12. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają żadnym odwołaniom, czy dalszym
zaskarżeniom.
13. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrane zostanie tylko jedno zdjęcie zwycięzcy. Podczas
wyboru zwycięzców będzie brana pod uwagę pomysłowość i oryginalność pracy.
14. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać
wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.
15. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą nagrody jest osoba, która nie spełnia
warunków wskazanych w powyższych punktach Regulaminu, osoba ta traci prawo do
Nagrody, natomiast w wypadku ujawnienia tego faktu po jej przyznaniu osoba ta będzie
zobowiązana do jej zwrotu w terminie wskazanym przez Organizatora.
16. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia
przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
17. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub
działają w sprzeczności z zasadami fair play, zostaną zdyskwalifikowani.
18. Czas na realizację nagrody głównej to dwa miesiące od ogłoszenia wyniku konkursu.
Uczestnik nie może żądać przedłużenia terminu realizacji vouchera. Voucher może zostać
zrealizowany w wybraną niedzielę z wykluczeniem dni świątecznych.
19. Autor zrzeka się wynagrodzenia za wykorzystanie w celach marketingowych przesłanych
do konkursu zgłoszeń.

20. Autor wyraża zgodę na dowolne przetwarzanie w celach marketingowych oraz na
dowolnym polu eksploatacji przesłanego do konkursu materiału tekstowego.
21. Organizator może wprowadzić zmiany w regulaminie po uprzednim poinformowaniu
uczestników konkursu na swoim profilu.
22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
23. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych. Administratorem tych danych w rozumieniu obowiązujących przepisów
jest: : Aquila Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie, ul. Telimeny 1, 05-420, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000207487, NIP:
5262774679, REGON: 015729643 (dalej„Administrator”).
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w siedzibie Administratora, w związku z
wykonaniem postanowień Regulaminu Konkursu. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik
ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z
prośbą o usunięcie/zmianę danych powinno zostać wysłane na adres e-mail
marketing@holiday.aquila.pl
24. Dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres i numer telefonu będą przetwarzane przez
Organizatora Konkursu wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności
w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagród w Konkursie.
Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazane fundatorowi
nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z Regulaminu Konkursu.
25. Niniejszy Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook
ani współprowadzony z Facebook. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że
dostarcza przesyłane informacje Administratorowi, a nie Facebook. Informacje dostarczone

przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu
dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

