
 

 

Regulamin Konkursu „Majówkowo-konkursowo” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Majówkowo-konkursowo” (dalej „Konkurs”) jest Hotel 
Kasor Resort&SPA z siedzibą w Łodzi, ul. Księcia Janusza Mazowieckiego 20B lok. 16, 92-419 Łódź, 
pisanego do rejestru KRS pod numerem 0000780367, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 
7282837214.  
 
2. Konkurs jest prowadzony na podstawie niniejszego regulaminu Konkursu (dalej „Regulamin”) w 
ramach profilu Hotelu Kasor Resort&SPA, dostępnego pod adresem 
https://www.facebook.com/HotelKasorCesarka/ (dalej Serwis). 
 
3. Konkurs trwa od dnia 1.05.2020r. od godz. 12:00:00 do dnia 8.05.2020r. do godziny 12:00:00. 
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 15.05.2020r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
przedłużenia określonych wyżej terminów. 

4.Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

5. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa 
określone w Regulaminie (dalej „Uczestnicy”). 

6. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się 
do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie. 

 

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Konkurs jest skierowany do fanów profilu Hotelu Kasor Resort&SPA na facebooku 
https://www.facebook.com/HotelKasorCesarka/ 

2. W konkursie może brać udział każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. W konkursie nie mogą brać udział pracownicy Hotelu Kasor Resort&SPA 
oraz członkowie ich najbliższych rodzin.  

3. Osoba, która chce wziąć udział w Konkursie, powinna w czasie jego trwania: 

a) Polubić profil Hoelu Kasor Resort&SPA na facebooku (tzn. posiadać lub założyć konto na 
portalu społecznościowym  facebook.com, wyszukać i polubić profil Hotelu Kasor 
Resort&SPA pod linkiem https://www.facebook.com/HotelKasorCesarka/ 

b) dodać na swój profil na facebooku autorskie zdjęcie przedstawiające Wasz pomysł na 
spędzenie majówki  

c) do zdjęcia dodać w podpisie pozytywny komentarz oraz oznaczyć profil Hotelu Kasor 
Resort&SPa. 

4. Każdy uczestnik Konkursu na swoim profilu może zamieścić tylko jedno zdjęcie. 

5. Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że posiada autorskie prawa osobiste i majątkowe do 
wykonanego zdjęcia (i przepisu, jeśli zostanie zamieszczony) będącego utworem w rozumieniu ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych  
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191, z późn. zm.), jest jego wyłącznym autorem,  
a także oświadcza, że utwór nie zagraża ani nie narusza praw osób trzecich,  
w szczególności nie narusza osobistych i majątkowych praw autorskich osób trzecich. 



 

 

5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pisemną zgodę osób widniejących na przesłanej 
fotografii na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu, w tym w szczególności na 
publikację wizerunku na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych 
Organizatorów (Facebook, Instagram, Twitter) oraz w innych mediach, które opublikują informację o 
konkursie. Jeżeli Uczestnik wygra Konkurs, zobowiązany jest do niezwłocznego doręczenia powyższej 
zgody Hotelowi Kasor Resort&SPA, pod rygorem wykluczenia Zwycięzcy z Konkursu lub 
nieprzyznania Nagrody, niewydania przyznanej Nagrody lub utraty prawa do przyznanej Nagrody. 

6. W przypadku wygrania Konkursu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie 
nadesłanego zdjęcia, swojego loginu oraz imienia i nazwiska na: profilach Hotelu Kasor Resort&SPA 
na portalu Facebook  i Instagram. 
 
7. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do usunięcia treści, które są sprzeczne z treścią 
Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, 
naruszają prawa osób trzecich, są obraźliwe, wulgarne, dyskryminujące z uwagi m.in. na płeć, rasę, 
religię, niepełnosprawność, lub posiadają charakter pornograficzny.  

 

§ 3. Zasady i warunki przyznawania Nagród 

1. Komisja konkursowa spośród zamieszczonych na Facebooku zdjęć, zgłoszonych zgodnie z Zasadami 
uczestnictwa w Konkursie oraz Regulaminem, wybierze 3 najlepsze prace na podstawie kryterium 
jakości, oryginalności oraz tematycznego dopasowania do zadania konkursowego; za każdą z takich 
prac zostanie przyznana jedna z Nagród, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu. 

2. W Konkursie jeden Uczestnik może otrzymać jedną Nagrodę. 
3. Komisja konkursowa wyłoni po jednym Zwycięzcy 1-szego, 2-go i 3-go miejsca. 

4. Komisja konkursowa sporządzi protokół konkursowy, w którym wskaże wszystkich wyłonionych 

laureatów Konkursu i zajęte przez nich miejsca. Protokół ten nie będzie podany do publicznej 

wiadomości. 

5. Informacja o osobach, którym przyznano jedną z Nagród (dalej „Zwycięzca”) zostanie 

rozpowszechniona m.in. w Serwisie oraz poprzez kanały social mediowe/strony internetowe 

wskazane w § 4 ust. 3 Regulaminu. 

6. Nagrody zostaną przygotowane do odbioru przez Zwycięzców w ciągu 21 dni roboczych od dnia 
ogłoszenia wyników Konkursu. 

§ 4. Nagrody w Konkursie 

1. W Konkursie przewidziano 3 Nagrody w postaci voucherów: 

a) nagroda za zajęcie 1-szego miejsca – voucher pobytowy 100% rabatu na jedną dobę w pokoju 
dwuosobowym RO ; 
 
b) nagroda za zajęcie 2-go miejsca – voucher pobytowy 50% rabatu na jedną dobę w pokoju 
dwuosobowym RO ; 
 
c) nagroda za zajęcie 3-go miejsca – voucher pobytowy 30% rabatu na jedną dobę w pokoju 
dwuosobowym RO ; 

2. Autor nagrodzonego zdjęcia bezwarunkowo i nieodwołalnie przenosi majątkowe prawa autorskie do 
nagrodzonego zdjęcia na Organizatorów i zgadza się na bezpłatne, nieograniczone czasowo ani 
terytorialnie wykorzystanie go przez Organizatorów, na następujących polach eksploatacji: 

a) kanały social mediowe Hotelu Kasor Resort&SPA  (m.in. Facebook, Instagram, Twitter) 



 

 

b) serwisy internetowe administrowane przez Hotel Kasor Resort&SPA (m.in. www.kasor.pl) 
c) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części 

lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, 
niezależne od standardu, systemu lub formatu; 

d) wprowadzenie do pamięci komputera (czasowe lub trwałe) oraz przechowywanie; 
e) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników 

obrazu, 
f) rozpowszechnianie zdjęcia w sposób inny niż określony w punktach a)-e) powyżej, tj. 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia w 
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych; 

g) wykorzystanie w utworach multimedialnych; 
h) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych 

wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne, bezprzewodowe;  
i) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, identyfikacji produktów i 

usług oraz innych przejawów działalności Organizatora; 
j) wykonywanie praw zależnych do utworu w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem 

zdjęcia na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji zdjęcia, 
łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji, a także 
do wykonywania w jego imieniu osobistych praw autorskich, w tym decydowania o 
integralności utworu, pierwszym rozpowszechnianiu utworu, opatrzeniu go imieniem i 
nazwiskiem auta, pseudonimem lub anonimowo, 

k) powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęcia, a także inne jego używanie zgodnie z 
postanowieniami Regulaminu. 

3. Jeżeli Uczestnik wygra Konkurs, zobowiązany jest do niezwłocznego doręczenia Hotelowi Kasor 
Resort&SPA oświadczenia o przeniesieniu majątkowych praw autorskich do nagrodzonego zdjęcia na 
Organizatorów, pod rygorem wykluczenia Zwycięzcy z Konkursu lub nieprzyznania Nagrody, 
niewydania przyznanej Nagrody lub utraty prawa do przyznanej Nagrody. 

 
§ 5. Zasady wydania Nagrody 

1. Warunki wydania Nagrody są następujące: 

1) dokonanie przez Zwycięzcę Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i spełnienie przez Zwycięzcę 
warunków Regulaminu; 

2) Zwycięzcy podają Hotelowi Kasor Resort&SPA adres wysyłki nagrody lub sami odbierają nagrodę 
w siedzibie firmy. W celu ustalenia szczegółów odbioru Nagrody, Zwycięzcy powinni skontaktować 
się z Hotelem Kasor Resort&SPA za pomocą wiadomości prywatnej na profilu 
https://www.facebook.com/HotelKasorCesarka/  Potwierdzenia wysłania nagrody na wskazany przez 
Uczestnika adres, lub osobistego odebrania nagrody będą znajdować się  
w dokumentacji konkursowej Hotelu Kasor Resort&SPA. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do żądania od Uczestników (w tym Zwycięzcy) udzielania 
informacji lub wyjaśnień, przedłożenia oświadczeń, zgód (w tym m.in. zgód osób widniejących na 
zwycięskiej fotografii na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach przeniesienia na Organizatorów 
majątkowych praw autorskich do nagrodzonego zdjęcia) dokumentów lub innych materiałów (w tym 
na piśmie, także po zakończeniu Konkursu) mających znaczenie dla Konkursu - pod rygorem 
wykluczenia z Konkursu, nieprzyznania Nagrody, nie wydania przyznanej Nagrody lub utraty prawa 
do przyznanej Nagrody. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu lub nie przyznania 
Nagrody, nie wydania przyznanej Nagrody lub stwierdzenia utraty prawa do przyznanej Nagrody w 



 

 

przypadku, gdyby Uczestnik nie spełniał warunków Regulaminu, dokonał Zgłoszenia niezgodnie z 
obowiązującym prawem, Regulaminem lub niezgodnie z zasadami Serwisu, podał lub złożył  
w związku z Konkursem nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, dane, wyjaśnienia, 
oświadczenia, zgody, dokumenty lub inne materiały. Prawo powyższe zastrzeżone jest także w 
przypadku, gdy konkursowe zdjęcie nie będzie spełniać warunków Regulaminu lub będzie obarczone 
wadami prawnymi.  

§ 6. Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem Uczestnik zgłasza Organizatorom w 
terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.  

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatorów niezwłocznie, jednakże nie później niż w 
terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie 
rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, nadanym na podany przez Uczestnika adres 
korespondencyjny w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

§ 7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest pod nazwą „Mój pomysł na słodką 
przyjemność” (dalej „Konkurs”) jest Hotel Kasor Resort&SPA z siedzibą w Łodzi,  
ul. Księcia Janusza Mazowieckiego 20B lok. 16, 92-419 Łódź. 

2. Dane osobowe Uczestników: 

1) podawane są przez nich dobrowolnie, jednakże są one niezbędne w celu udziału Uczestnika w 
Konkursie, 

2) będą przetwarzane przez Administratora na potrzeby Konkursu oraz ewentualnych sporów 
mogących wyniknąć ze stosunków objętych Konkursem, 

3. Uczestnicy mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania lub żądania ich 
usunięcia, z tym zastrzeżeniem, że odmowa podania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia 
może uniemożliwić udział w Konkursie lub wydanie Nagrody, co Uczestnik przyjmuje do wiadomości 
i akceptuje. 

4. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych przez Administratora w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności przetwarzanie 
tych danych w celu weryfikacji prawa Uczestnika do Nagrody w przypadku wygrania Konkursu. 

5. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2018/1725 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, 
organy i jednostki organizacyjne UE i swobodnego przepływu takich danych oraz wydanych na jego 
podstawie ustaw i aktów wykonawczych. 
 
6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 
Konkursu oraz przez okres przedawnienia roszczeń, jakie w związku z Konkursem mogą powstać. 
 
7. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych jako Zwycięzcy  
w sposób, o którym w mowa w § 2 ust. 6 Regulaminu. 
 
§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Wartość nagród przyznawanych poszczególnemu Zwycięzcy Konkursu nie przekracza kwoty 2000 
zł (dwa tysiące polskich złotych). W związku, z tym wedle obowiązujących przepisów, Nagroda jest 
zwolniona od podatku. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=celex:32018R1725
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=celex:32018R1725
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=celex:32018R1725


 

 

2. Regulamin jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Hotelu Kasor Resort&SPA, a także na 

portalu Facebook oraz w serwisie internetowym na stronie www.kasor.pl  

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez 
podania przyczyny, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników 
Konkursu. 
 
4. Organizatorzy mają prawo podjąć decyzję o zakończeniu Konkursu w każdym momencie bez 
rozstrzygania Konkursu. Informacja o tym zostanie podana na Serwisie. 

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub 
nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub 
opóźniających wręczenie przez Organizatorów Nagrody w związku z prowadzeniem Konkursu. 

6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że rozumie i akceptuje zasady Konkursu określone 
w Regulaminie i będzie się do nich stosować. 

7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji 
Konkursu. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny. 

8. Niniejszy Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z dnia  
19 listopada 20o9 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 165, z późn. zm.). 

9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, Uczestnikowi po wyczerpaniu 
postępowania reklamacyjnego przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we 
właściwym miejscowo i rzeczowo sądzie powszechnym. 

10. Konkurs nie jest organizowany, wspierany, sponsorowany ani związany  
z serwisem Instagram lub Facebookiem, ani jego właścicielami czy administratorami. 
 
11. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu. 

 

http://www.kasor.pl/

