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REGULAMIN KONKURSU 

Regulamin konkursu na stronie www.magnusresort.pl  

przeznaczonej dla Klientów Hotelu Magnus Resort,  

korzystających z oferty „Lato LAST MINUTE!” w terminie między 1 a 30 września 2022. 

 

Postanowienia ogólne 

1.    Organizatorem konkursu jest Hotel Magnus Resort ****, z siedzibą ul. Fałata 222, 43-360 Bystra, NIP: 937-268-71-56, dalej 

zwany „Organizatorem”.   

2.    Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa polskiego.   

3.    Konkurs rozpoczyna się dnia 1.09.2022r., a kończy się dnia 30.09.2022r.    

 

Uczestnicy i zasady konkursu 

1.    Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.  

2.    W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej 

„Uczestnikiem”, która:  

> Zapoznała się z niniejszym regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych  

w celu przeprowadzenia konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie;   

> Ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;  

> Dokona rezerwacji pakietu „ Lato LAST MINUTE” w Hotelu Magnus Resort w terminie między 1 a 30 września 2022 i zrealizuje 

pobyt w tym czasie; 

> Przekaże Organizatorowi adres mailowy do korespondencji; 

> Spełnia warunki niniejszego regulaminu.  

3.   W konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy dokonają rezerwacji pakietu „ Lato LAST MINUTE” w Hotelu 

Magnus Resort w terminie między 1 a 30 września 2022 i zrealizują pobyt w tym czasie.   

4.   Uczestnik może wziąć udział w konkursie wyłącznie jeden raz.   

5.   Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu Uczestników, którzy: 

> Nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie; 

> Nie spełniły warunków niniejszego regulaminu. 

 

 

http://www.magnusresort.pl/
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Nagrody i wyłonienie zwycięscy 

1.    Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia konkursu, Organizator powoła trzyosobową komisję dalej zwaną 

„Komisją”. Do zadań Komisji należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu konkursu, podejmowanie decyzji we 

wszelkich kwestiach dotyczących konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego regulaminu oraz 

wyłonienie Uczestnika, który zostanie nagrodzony (dalej: Zwycięscy). Decyzje komisji są ostateczne, co nie pozbawia 

Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.  

2.    Po zakończeniu konkursu, komisja dokona losowania, podczas którego zostanie wyłoniony jeden z Uczestników, któremu 

zostanie wręczony voucher na nocleg ze śniadaniem dla 2 osób w terminie 31.12.2022 – 01.01.2023 oraz udział w Zabawie 

Sylwestrowej w terminie 31.12.2022 w Hotelu Magnus Resort *** przy ul. Fałata 222, 43-360 Bystra (dalej: Nagroda). 

3.    Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.   

4.    Komisja ogłosi Zwycięzcę najpóźniej w dniu 09.10.2022r. na firmowym profilu Hotelu Magnus Resort **** na portalu 

Facebook. 

5.    Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o wygranej mailowo, najpóźniej w dniu 09.10.2022r. 

6.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi nagrody, jeśli brak możliwości przekazania 

nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia nagrody lub podania danych 

nieprawidłowych lub niezgodnych z regulaminem.  

7.   Każda nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora za na adres mailowy wskazany przez Zwycięzcę, 

najpóźniej w dniu 09.10.2022r.  

8.   Fundatorem nagrody jest Organizator.   

9.   Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.   

10.   W konkursie można otrzymać nagrodę wyłącznie jeden raz.   

11.   Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany nagrody na nagrodę pieniężną.  

 

Dane osobowe 

1.    Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy 

korespondencyjnie na adres korespondencyjny ul. Fałata 222, 43-360 Bystra oraz na adres e-mail: kontakt@magnusresort.pl. 

2.    Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, 

wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku Zwycięscy również powiadomienia o 

przyznaniu nagrody oraz jej wydania. 

3.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania nagrody Zwycięscy czy złożenia 

reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.   

4.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż 

przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono konkurs.  
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5.    Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.  

6.    W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, 

a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres email kontakt@magnusresort.pl. 

 

Reklamacje 

1.    Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji na adres e-mail kontakt@magnusresort.pl lub 

adres korespondencyjny Organizatora ul. Fałata 222, 43-360 Bystra związanej z przebiegiem konkursu w trakcie jego trwania, 

a także do 7 dni po zakończeniu konkursu.  

2.    Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który 

wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.  

3.    Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację na adres podany w piśmie zawierającym 

reklamację.  

4.    Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia 

roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania 

sądowego.  

5.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.08.2022r.   

6.    Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 

29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach 

wykonawczych do tej ustawy.  

7.    Regulamin konkursu udostępniony jest w czasie trwania konkursu za pośrednictwem strony www.magnusresort.pl.  

8.    Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących 

powstać w związku przeprowadzeniem konkursu.   

9.    Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.  

10.    Zmiana regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. 

Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.   

mailto:kontakt@magnusresort.pl
http://www.magnusresort.pl/

