REGULAMIN KONKURSU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Cottonina Hotel & Mineral
SPA Resort z okazji Tłustego Czwartku. Przedmiotem Konkursu jest przesłanie tekstu wiersza,
rymowanki czy fraszki o pączkach.
§2
Organizatorem Konkursu jest Cottonina Hotel & Mineral SPA Resort zwany dalej
„Organizatorem”. Fundatorem nagród jest Cottonina Hotel & Mineral SPA Resort zwany dalej
„Sponsorem”.
§3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu
Facebook.com.
§4
Wyzwanie trwa od 19 lutego 2020 r. do 20 lutego 2020 r., do godziny 24.
II. UCZESTNICY KONKURSU
§5
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w dniach od 19 lutego 2020 r. do 20
lutego 2020 r., do godziny 24 umieszczą w komentarzu pod postem informującym o Konkursie
treść w temacie zadanym przez Organizatora.
§6
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe
przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu
realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla
wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§7
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby
Odpowiedzialne, powołane przez Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu
również "Moderatorami").
2. Ostateczny wybór zwycięzców zostanie dokonany na podstawie wyboru jury, które
nadzorować będzie komisja złożona z 3 osób powołanych przez Cottonina Hotel & Mineral SPA
Resort.
§8
1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
- zapoznać się z Regulaminem zamieszczonym na stronie Organizatora www.cottonina.pl
w zakładce Hotel oraz w siedzibie Organizatora,

- wkleić treść wiersza, fraszki czy rymowanki w komentarzu pod postem informującym
o Konkursie na FanPage’u Organizatora https://www.facebook.com/Cottonina
2. Każdy z uczestników Konkursu może wysłać tylko jedno zgłoszenie.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz ogłoszenie zwycięzców nastąpi najpóźniej 21 lutego 2020r.
§9
Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w formie postu na Fanpage’u Organizatora
https://www.facebook.com/Cottonina.

IV. NAGRODY
§ 10
W Konkursie w ramach nagród przewidziano voucher na kolację dla dwóch osób do Restauracji
Ametyst Cottonina Hotel & Mineral SPA Resort dla najciekawszego wiersza, fraszki, rymowanki.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie
przesyłania treści na portalu społecznościowym www.facebook.com.
2. Koszty przesyłki nagrody przyznanej w Konkursie ponosi Sponsor nagrody.
4. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora
mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Wklejenie treści w komentarzu pod informacją o Konkursie jest równoznaczne z akceptacją
warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

