
 

REGULAMIN KONKURSU  
"Dlaczego wspólnie z Hotelem Gołębiewski chciałbyś wesprzeć ideę 

transplantacji?"  
 

 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 
1.1. Organizatorem konkursu "Dlaczego wspólnie z Hotelem Gołębiewski chciałbyś 
wesprzeć ideę transplantacji?" jest Hotel Gołębiewski w Wiśle, Al. Ks. Bp. Bursche 3, 43-460 
Wisła, zwany dalej „Organizatorem”.  
1.2. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu w całości i oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania 
określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które 
uprawniają go do udziału w Konkursie. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika 
któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad, dany 
Uczestnik traci prawo udziału w Konkursie oraz/lub prawo do otrzymania nagród.  
1.3. Konkurs odbędzie się w terminie od 23 marca 2017 r. do 28 marca 2017 r.  
1.4. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być osoby pełnoletnie 
będące osobami fizycznymi.  
 
2. ZASADY KONKURSU  
 
2.1. Konkurs polega na napisaniu krótkiego tekstu (maksymalna dopuszczalna ilość znaków 
w wypowiedzi to 60 znaków). Przygotowany tekst należy umieścić w komentarzu pod 
postem konkursowym opublikowanym na stronie 
https://www.facebook.com/hotelgolebiewskiwisla/. Tekst spełniający wymagania regulaminu 
będzie przedmiotem oceny przez Komisję Konkursową.  
2.2. Uczestnik Konkursu publikując tekst oświadcza, że jest jego autorem i przekazuje prawa 
na rzecz organizatora w zakresie koniecznym do regulaminowego przeprowadzenia 
konkursu.  
2.3. Spośród wszystkich zamieszczonych tekstów w komentarzach na fanpage Hotelu 
Gołębiewski Wisła (pod postem konkursowym), Komisja Konkursowa wybierze 1 tekst, 
którego autor otrzyma nagrodę w postaci zaproszenia do Hotelu Gołębiewski w Wiśle: 
-1 nocleg 31.03/01.04.2017r. - dla Zwycięzcy i osoby towarzyszącej, 
- udział w bankiecie z gwiazdami popierającymi transplantację - dla Zwycięzcy i osoby 
towarzyszącej w dniu 31.03.2017r. 
- udział w sobotnim Biegu Po Nowe Życie - dla Zwycięzcy w dniu 01.04.2017r. 
Przedmiotem oceny Komisji Konkursowej będzie poprawność językowa tekstu, ilość znaków 
w tekście, merytoryczny sens wypowiedzi, pomysłowość oraz kreatywność. 
2.4. Warunkiem udziału w Konkursie i uzyskania nagrody jest:  
a) Przygotowanie wypowiedzi odpowiadającej na pytanie "Dlaczego wspólnie z Hotelem 
Gołębiewski chciałbyś wesprzeć ideę transplantacji?"; Teksty konkursowe nie mogą 
przekroczyć ilości 60 znaków. 
b) Zamieszczenie tekstu przygotowanego na konkurs w komentarzu pod postem 
konkursowym, który znajduje się pod adresem: 



 

https://www.facebook.com/hotelgolebiewskiwisla/photos/a.311944915550438.71428.291168
740961389/1272610772817176/?type=3&theater 
 
c) oświadczenie uczestnika, że jest autorem tekstu konkursowego i ma do niego pełne 
prawa autorskie, jednocześnie przekazuje je Organizatorowi tytułem udziału w Konkursie;  
d) Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na publikację nadesłanego tekstu 
konkursowego wraz z imieniem i nazwiskiem autora pracy na facebooku wraz z możliwością 
publikacji tekstu na stronie internetowej www.golebiewski.pl oraz oficjalnym profilu facebook.  
e) Wyniki konkursu zostaną opublikowane na oficjalnym profilu facebook dnia 29.03.2017 r.  
 
3. NAGRODA  
 
3.1. Nagrodę w konkursie stanowi:  
Nagroda główna:  
-1 nocleg 31.03/01.04.2017 - dla Zwycięzcy i osoby towarzyszącej. 
- udział w bankiecie z gwiazdami popierającymi transplantację - dla Zwycięzcy i osoby 
towarzyszącej w dniu 31.03.2017r.  
- udział w Biegu Po Nowe Życie - dla Zwycięzcy w dniu 01.04.2017r. 
3.2. Łączna pula nagród wynosi 988,00 zł  
3.3. Nagroda, która podlega zgodnie z obowiązującym prawem opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych z tytułu wygranych, będzie powiększona o uzupełniającą 
nagrodę gotówkową odpowiadającą wysokości należnego zryczałtowanego podatku 
dochodowego od danej nagrody. Nagroda dodatkowa nie podlega wypłacie i zostanie 
przeznaczona na pokrycie zaliczki na zryczałtowany podatek dochodowy od przyznanej 
nagrody, w następujący sposób: Przed wydaniem nagrody, od Zwycięzcy zostanie pobrany 
zryczałtowany podatek dochodowy od nagród w wysokości 11,11% wartości nagrody – 
zgodnie z art. 30 ust.1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 
lipca 1991 r. Dlatego też nagroda, o której mowa powyżej, nie będzie wypłacona Zwycięzcy, 
lecz pobrana na poczet kwoty podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody, o 
którym mowa w art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a 
następnie odprowadzona przez Organizatora jako płatnika do właściwego Urzędu 
Skarbowego.  
3.4. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 
nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.  
3.5. Nabycie nagrody w Konkursie nastąpi po potwierdzeniu przez Organizatora zgodności 
danych osobowych Zwycięzcy oraz stwierdzeniu braku przesłanek wykluczających jego 
udział w Konkursie. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez powołane przez Organizatora Jury 
(w składzie 5 osób) Jeżeli po weryfikacji danych okaże się, że Zwycięzca nie jest on 
uprawniony do udziału w Konkursie, nie może z jakiegokolwiek innego powodu odebrać 
nagrody, nie spełnia warunków regulaminu lub nie przyjmuje nagrody, automatycznie traci 
on prawo do przyznanej nagrody, a szansę na jej uzyskanie otrzymuje kolejny Finalista z 
listy finałowej.  
3.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagród z 
przyczyn leżących po stronie Uczestników.  
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4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  
 
4.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny byd zgłaszane w formie pisemnej 
wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty wymagalności roszczenia o wydanie 
nagrody. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty 
otrzymania pisma składającego reklamację.  
4.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w 
doręczeniu nagrody wynikające z działania Poczty Polskiej lub firm kurierskich.  
4.3. Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla 
siedziby Organizatora.  
4.4. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika nie przekroczy wartości i liczby 
nagród w Konkursie.  
 
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
5.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w 
dowolnym terminie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji, 
o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.  
5.2. Organizator ma prawo żądać złożenia przez Uczestnika stosownych oświadczeń 
niezbędnych dla prawidłowego przebiegu Konkursu.  
5.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, oraz na stronie 
www.golebiewski.pl/wisla Organizator zastrzega, że informacje o nagrodach (w tym zdjęcia, 
parametry) prezentowane na stronie internetowej www.golebiewski.pl/wisla, 
www.facebook.com lub w materiałach informacyjnych publikowanych przez Organizatora, 
nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.  
5.4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych 
Uczestników Konkursu wyłącznie do celów administracji konkursowej, zgodnie z wymogami 
ustawowymi, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 5, w związku art. 43 ust. 1 pkt. 8 ustawy 
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r. poz. 883). 
Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przekazanie Organizatorowi danych 
osobowych.  
5.5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter 
jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.  
5.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 
odpowiednich ustaw. 


