
REGULAMIN KONKURSU 

„Wygraj noclegi w Daczy Turysty i Biegacza” 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem lub Regulaminem Konkursu) 
określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „Wygraj noclegi w Daczy
Turysty i Biegacza” (zwany dalej Konkursem).

2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest skierowany 
do użytkowników serwisu goryiludzie.pl, zwanego dalej Portalem.

3. Konkurs polega na wypełnieniu formularza konkursowego dostępnego na stronie 
http://goryiludzie.pl/2016/10/konkurs-dacza-turysty-i-biegacza.html, zwanego dalej 
Formularzem Konkursowym.

4. Wyłącznym organizatorem Konkursu jest „Wydawnictwo W Górach” zlokalizowane 
pod adresem ul. Centralna 26A/1, 52-114 Wrocław (zwane dalej Organizatorem 
lub Organizatorem Konkursu). Konkurs nie jest organizowany ani 
współorganizowany przez portal Facebook.

§ 2. WARUNKI FORMALNE UCZESTNICTWA 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które spełnią łącznie 
poniższe warunki: 

a) wypełnią Formularz Konkursowy, podając przy tym dane kontaktowe oraz 
odpowiadając na pytanie konkursowe: Dlaczego chciał(a)bym wygrać nocleg 
w Daczy Turysty i Biegacza?

b) zapoznają się z Regulaminem Konkursu. 

2. Przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie oznacza akceptację postanowień 
niniejszego Regulaminu. 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby fizyczne, które: 

a) są pracownikami, bądź pozostają w stosunku zlecenia lub w innym stosunku 
prawnym z Organizatorem Konkursu albo są członkami organów Organizatora; 

b) są członkami rodziny Organizatora Konkursu lub osób wskazanych powyżej. 
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4. Przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na 
przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z organizacją i 
przeprowadzeniem Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o 
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2002r.Nr 101, poz. 926 z późn. 
zm.). 

5. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator 
Konkursu, który przetwarza je zgodnie z polityką prywatności spisaną na stronie 
http://goryiludzie.pl/polityka-prywatno  s  ci. Brak podania danych osobowych 
spowoduje niemożność odebrania nagrody przewidzianej za wygraną w Konkursie. 

§ 3. ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs rozpoczyna się 14 października 2016 r. i będzie trwał do 31 października 
2016 r. do godziny 15:00. 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia czasu 
trwania Konkursu. 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów 
uczestników Konkursu związanych z udziałem w tym Konkursie. 

4. Każda odpowiedź konkursowa oceniana będzie indywidualnie, a podstawowymi 
kryteriami oceny będą kreatywność i pomysłowość. Organizator odrzuci 
odpowiedzi zbyt krótkie, zduplikowane lub napisane niedbale.

5. Z jednego adresu e-mail można wysłać dowolną liczbę zgłoszeń.

6. Organizator wybierze najlepszą odpowiedź na pytanie konkursowe. Jej autor 
otrzyma pierwszą nagrodę.

7. Po skorzystaniu z Formularza Konkursowego uczestnik otrzyma indywidualny adres
URL, który będzie mógł przesłać swoim znajomym lub opublikować w Internecie. 
Dzięki konstrukcji tego adresu Organizator zidentyfikuje jednoznacznie osobę 
polecającą Konkurs. Adres nie zawiera danych osobowych. Uczestnik, z którego 
polecenia napłynie najwięcej zaakceptowanych zgłoszeń konkursowych otrzyma 
drugą nagrodę. 

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od jego
zakończenia. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do wydłużenia tego 
terminu, w szczególności, gdy jeden z laureatów odmówi podania danych 
osobowych. 

9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie z Formularzem Konkursowym 
oraz na fanpage'u http://  facebook.com/  w.gorach.
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§ 4. NAGRODY 

1. Pierwszą nagrodą w konkursie jest voucher na weekend dla dwóch osób (piątek 
-niedziela) w Daczy Turysty i Biegacza w Zakopanem, przy ul. Topory 14a.

2. Drugą nagrodą w konkursie jest voucher na weekend dla jednej osoby (piątek 
-niedziela) w w/w obiekcie plus upominek od Gospodarzy.

3. Zasady korzystania z wymienionych wyżej voucherów określa właściciel obiektu 
noclegowego.

4. Vouchery nie obejmują wyżywienia (goście obiektu mają pełen dostęp do kuchni).

5. Warunkiem niezbędnym do otrzymania nagrody jest podanie prawidłowego adresu 
e-mail w Formularzu Konkursowym. Podanie nieprawidłowych danych jest 
równoznaczne z rezygnacją z nagrody.

6. W przypadku wskazanym w ustępie poprzedzającym Organizator Konkursu 
wybierze nowego laureata. 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy, którzy dopuszczą się naruszenia Regulaminu mogą zostać wykluczeni 
z udziału w Konkursie przez Organizatora Konkursu. 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu. 
Zmieniona treść Regulaminu zostanie niezwłocznie opublikowana na fanpage'u 
http://  facebook.com/  w.gorach.

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu 
Cywilnego. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o 
grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn.zm.). 

4. Organizator Konkursu nie przewiduje procedury reklamacyjnej. 
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