
 
REGULAMIN KONKURSU 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
  
1.Konkurs jest organizowany pod nazwą „Owocowy Raj,” – do rozlosowania udostępnionych jest 
6 voucherów podarunkowych, obejmujących 1-godzinny relaks w saunie fińskiej i rewitalizujący 
zabieg na ciało.  

2. Organizatorem Konkursu oraz Fundatorem nagrody jest Elbest spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością O. Wawrzkowizna z siedzibą w Bełchatowie adres siedziby: 97-400 
Bełchatów ulica 1 Maja 63, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022197, NIP: 7691949726, REGON: 
592141800, kapitał zakładowy w wysokości 116.812.000,00 złotych, (zwana dalej 
„Organizatorem” lub „Fundatorem”).  

3. Zasady przeprowadzenia Konkursu oraz warunki uczestnictwa w Konkursie określają 
postanowienia niniejszego Regulaminu (zwany dalej „Regulaminem”).  

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 06-09.10.2017, przy czym rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi w dniu 10.10.2017 poprzez losowanie.  

5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i 
wyraża zgodę na jego postanowienia.  

6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej 
rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, 
rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w 
stosunku przysposobienia. Przez pracowników rozumie się osoby zatrudnione na umowę o 
pracę, a także na podstawie innych umów cywilnoprawnych w Elbest Sp. z o.o. O. 
Wawrzkowizna i Elbest Sp. z o.o. 

7. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.  
§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE  
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną 
zdolność do czynności prawnych i nie jest osobą wymienioną w § 1 ust. 6. Osoby ograniczone w 
zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela 
ustawowego lub opiekuna prawnego.  

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie następujących warunków: osoba biorąca 
udział w Konkursie będzie Gościem Restauracji Hotelu Sport w terminie 06-09.10.2017 i 
skorzysta z oferty specjalnej „Menu z jabłkiem w tle”, zamawiając przynajmniej jedną wśród 
wymienionych pozycji: zupa, danie główne, deser lub cały zestaw w promocyjnej cenie 
3. Na poszczególne dania w ramach oferty specjalnej przysługuje 10% rabatu dla pracowników 
GK PGE (nie dotyczy ceny promocyjnej całego zestawu). 
 



§ 3 
NAGRODY  
1. Nagrodą w Konkursie jest Voucher „Owocowy Raj”, który obejmuje:  

 odprężający seans w saunie fińskiej,  

 peeling całego ciała 

 Ceremonię masażu połączoną aplikacją rewitalizującego serum,  

 odpoczynek w pokoju relaksu z filiżanką herbaty.  

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie będzie uczestnik, wyłoniony przez Komisję Konkursową, który 
w czasie trwania konkursu:  

odwiedzi Restaurację Hotelu Sport, skorzysta z oferty specjalnej „Menu z jabłkiem w tle, wypełni 
formularz kontaktowy i wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie 
informacji handlowych” 

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję 
konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego 
Regulaminu rozstrzyga Organizator.  

4. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie w ciągu trzech dni 
roboczych od rozstrzygnięcia Konkursu.  

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć 
pocztą elektroniczną na adres recepcja@sporthotel.pl pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia 
kontaktu telefonicznego, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.  

6. Otrzymana nagroda będzie do odebrania w Recepcji Hotelu Sport do dnia 31.10.2017r.  

7. Zdobywca nagrody w Konkursie nie może żądać wymiany nagrody na jej równowartość 
pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju.  

8. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.  

9. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych.  
 
§ 4  
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU  
1. Warunkiem przekazania nagrody jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru 
tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.  

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.  
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§ 5  
POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE  
1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane na adres recepcja@sporthotel.pl 
z dopiskiem „Owocowy Raj- reklamacja”, do 2 dni roboczych po zakończeniu konkursu.  

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.  

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak 
również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.  

4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 2 dni od dnia doręczenia 
Organizatorowi.  

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji 
Organizatora zostanie powiadomiony w terminie 2 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  
 
§ 6  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania 
Konkursu. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Stronie Internetowej.  

2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem 
będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  

3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały 
promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.  

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach 
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych 
ustaw.  

5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w 
związku z Konkursem.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych 
danych lub danych innej osoby.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn 
leżących po stronie laureata Konkursu.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie sprzętu 
telekomunikacyjnego, usługi pocztowe lub działalność innych osób.  

9. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości 
nagrody.  

10. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie 
internetowej pod adresem: www.sporthotel.pl 



 
11. Przez udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 
w celach związanych z konkursem lub określonych niniejszym Regulaminem. Administratorem 
danych osobowych uczestników Konkursu jest Elbest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Bełchatowie adres siedziby: 97-400 Bełchatów ulica 1 Maja 63. Przetwarzanie danych 
osobowych uczestników Konkursu następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie 
danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom 
udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz 
prawo ich poprawiania.  
 


