
Regulamin 
dla uczestników konkursu 

„Weź udział w konkursie! Do wygrania pobyt w hotelu”

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa 

w konkursie „Weź udział w konkursie! Do wygrania pobyt w hotelu” (zwanym dalej 
„Konkursem”).

2. Organizatorem konkursu jest serwis www.e-konferencje.pl
3. Konkurs zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie 

01.09.2011 -10.12.2011
4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 

regulaminu.
5. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, która posiada 

uzupełniony profil użytkownika forum opinii w serwisie www.e-konferencje.pl.

                                          II. Zasady konkursu
1. Do udziału w konkursie wymagane jest uzupełnienie profilu w serwisie  www.e-

konferencje.pl - podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych: imienia i 
nazwiska oraz adresu e-mail.

2. Podczas trwania konkursu, aktywne uczestnictwo w działalności serwisu nagradzane 
będzie losami. Będą one przyznawane za: 

        a) wysyłanie bezpośrednich zapytań do hoteli
        b) składanie zapytań na giełdzie zapytań. Gdy hotel odpowie na dane zapytanie,   
            użytkownik otrzymuje dodatkowy punkt
        c) pisanie ciekawych i wartościowych artykułów na temat hoteli, podróży, konferencji,   
             szkoleń, eventów, spotkań firmowych. Artykuł powinien zawierać interesujące i   
             przydatne dla pozostałych użytkowników treści. Zabrania się powielania treści z 
             internetu oraz  innych źródeł – artykuł powinien być unikatowy, poprawny  
             merytorycznie i gramatycznie, jego długość powinna wynosić minimum 2000 znaków. 
             Artykuł akceptuje moderator.
        d) dodawanie opinii i komentarzy, 

3. System punktacji: 
            bezpośrednie zapytania do hoteli – 3 losy
            zapytania na giełdzie zapytań     –  3 losy + 1 los, gdy hotel odpowie na zapytanie
            artykuły                                    -  2 losy
            opinie                                       -  1 los

4. Uczestnikiem konkursu nie może być:
a) Organizator konkursu oraz osoby z nim spokrewnione
b) Pracownicy organizatora konkursu oraz osoby z nimi spokrewnione

III. Nagrody i zwycięzcy
1. Zwycięzcami zostaną użytkownicy, których losy zostaną wyłonione w drodze losowania - 

spośród puli wszystkich zgromadzonych w serwisie do dnia 10.12.2011. Losowanie 
odbędzie się 15.12.2011 r. w siedzibie redakcji. Wyłonionych zostanie czterech 
zwycięzców. 

2. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą internetową.
3. Zwycięzcy zobowiązani są do podania numeru telefonu i adresu zamieszkania 

organizatorowi w celu przekazania Voucherów.
4. Lista zwycięzców oraz sponsorów nagród zostanie opublikowana na stronie internetowej 

Organizatora.
5. Nagrodzonym nie przysługuje prawo do wymiany otrzymanej nagrody na ekwiwalent 

pieniężny ani rzeczowy. Każdemu zwycięzcy przysługuje jedna nagroda. 
6. Nagrody w konkursie:

Nagrodami w konkursie są następujące Vouchery:



           Voucher do hotelu Redyk Zakopane
           Voucher do hotelu Willa Piast Spa& Wellness Hotel
           Voucher do hotelu Dolina Charlotty
           Voucher do hotelu Remes Sport & Spa
          
Zwycięzcy konkursu przysługuje przywilej wyboru określonego Vouchera. Osoba, która zajmie 
drugie  miejsce, wybiera spośród trzech pozostałych nagród. Adekwatnie, osoba na trzecim 
miejscu wybiera spośród dwóch, ostatnią z pozostałych nagród otrzymuje osoba, która zajęła 
czwarte miejsce w konkursie. Zwycięzcy w ciągu dwóch dni roboczych zobowiązani są do 
przygotowania listy hoteli, uporządkowanej według kolejności wyboru . 

Przykład: 

1-Hotel A, (gdzie pozycja numer 1 oznacza wybrany w pierwszej kolejności hotel, jako ten 
najbardziej go interesujący na spędzenie weekendu)

2-Hotel B, 

3-Hotel C, 

4-Hotel D, (gdzie pozycja numer 4 oznacza najmniej interesujący go hotel na spędzenie 
weekendu)

Zwycięzcy konkursu, nagrody w postaci Voucherów otrzymają drogą pocztową, najpóźniej do 
dnia 24 grudnia 2011 roku. W tym celu użytkownik musi udostępnić swoje dane adresowe. 
 Voucher można wykorzystać w następujących terminach: 

-hotel Redyk Zakopane
do 20.12.2012 z wyłączeniem turnusów świątecznych (Boże Narodzenie, Sylwester, Wielkanoc) 

-hotel Willa Piast Spa& Wellness Hotel  
do 1.05. 2012 z wyłączeniem okresu 23.12.2011 - 02.01.2012 oraz 06.-10.04.2012 

-Hotel Dolina Charlotty Resort & SPA 
1.01. 2012 – 15.06. 2012 oraz 1.09.2012 – 31.12.2012

-Hotel Remes Sport & SPA 
do 31.12.2012

IV. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora na 

adres korespondencyjny: APLIT Grzegorz Malinowski, ul. Karłowicza 8/32, 62-504 Konin, z 
dopiskiem: reklamacja dot. Konkursu „Weź udział w konkursie! Do wygrania pobyt w 
hotelu” w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia publikacji zwycięzców. Reklamacje 
związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa.

2. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Komisja 
pisemnie powiadomi uczestnika Konkursu.

3. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym 
właściwym miejscowo dla siedziby Organizatora Konkursu, po wyczerpaniu postępowania 
reklamacyjnego.

4. Organizator konkursu podejmuje decyzje dotyczące spraw nieregulowanych w regulaminie.

V. Dane osobowe
1. Organizator Konkursu jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Uczestników 
Konkursu w celu (I) realizacji Konkursu, (II) wyłonienia Zwycięzców Konkursu, (III) wydania 
nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przekazanie 
nagrody. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz 



do ich edycji.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania w serwisie www.e-konferencje.pl w 
materiałach reklamowych, danych osobowych zwycięzców Konkursu (tj. imienia, nazwiska oraz 
miejsca zamieszkania).

VI. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w biurze Organizatora przy ul. 

Spółdzielców 3/323 w Koninie oraz w serwisie www.e-konferencje.pl
2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu, jeśli zmiana taka 

nie wpłynie negatywnie na warunki uczestnictwa przez Uczestników w konkursie. 
Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu zostaną umieszczone na stronie internetowej 
Konkursu.

3. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem rozstrzygane będą polubownie. 
Jednakże w przypadku braku możliwości uzyskania porozumienia w ten sposób, 
właściwym jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

Serwis www.e-konferencje.pl          admin@e-konferencje.pl             63-242-12-95

http://www.e-konferencje.pl/
mailto:admin@e-konferenjce.pl

