REGULAMIN PROMOCJI:
„WCZASY Z BIESZCZADINGIEM”
§1
Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.

Promocja jest organizowana pod nazwą: WCZASY Z BIESZCZADINGIEM
Organizatorem promocji jest Dominik Kołodziejczyk ul. Dębicka 160 /1 35-213 Rzeszów
Fundatorem nagród jest Dominik Kołodziejczyk
Promocja zostanie przeprowadzona wyłącznie w Internecie na stronie www.bieszczading.pl i na
serwisie społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/Domek-Olchowiec-Solinawwwbieszczadingpl-1883555175232364/ w dniach 20.07- 30.08 (do godziny 12.00 w południe)
5. Promocją objęte są tylko wolne terminy na domek do 31 listopada br.
§2
Warunki uczestnictwa w promocji
1. Uczestnikiem może zostać każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności
prawnych.
2. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest spełnienie warunku:
a) osoba biorąca udział w promocji musi posiadać status Uczestnika zgodnie z §2 pkt.1

§3
Zasady uczestnictwa w promocji
Aby wziąć udział w promocji należy:
1. Dokonać rezerwacji pobytu (telefonicznie lub e-mailowo) na minimum 6 dób podając hasło:
„WCZASY Z BIESZCZADINGIEM” Bieszczading - Olchowiec 106 gmina Czarna www.bieszczading.pl
rezerwacje@bieszczading.pl tel. 663 003 208
2. Polubić i udostępnić post konkursowy na serwisie społecznościowym Facebook:
https://www.facebook.com/1883555175232364/photos/a.2074126469508566.1073741829.188
3555175232364/2114468272141052/
3. Polubić stronę na serwisie społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/DomekOlchowiec-Solina-wwwbieszczadingpl-1883555175232364/
§4
Nagrody
1. Nagrodą jest:
a) Rabat na pobyt w domku bieszczading w wysokości 20 % (199,00 zł/doba) oraz Rejs statkiem po
Jeziorze Solińskim dla dwóch osób

2. Zdobywcami nagród w są Uczestnicy, którzy spełnią warunki i zasady określone w regulaminie
promocji.
§5
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestnika jest Organizator Dominik
Kołodziejczyk adres e-mail: rezerwacje@bieszczading.pl
2. Danymi niezbędnymi do celów realizacji promocji i postanowień Regulaminu są: Imię i nazwisko
Uczestnika promocji, ,adres jego profilu na Facebook, numer telefonu, oraz adres e-mail.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla wzięcia udziału w promocji.
4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania.
5. W związku rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
Uczestnik promocji przekazuje swoje dane dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili
przysługuje jej prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie
usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w promocji.
6. Promocja nie jest w żaden sposób związana, sponsorowana, czy przeprowadzana przez serwis
Facebook. Nagród nie można wymienić na inne nagrody oraz ekwiwalent pieniężny. Facebook nie
ponosi również odpowiedzialności za przebieg promocji. Promocja nie jest grą hazardową w
rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540
ze zm.) Typowanie zwycięzcy nie ma charakteru losowego.
§6
Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji WCZASY Z BIESZCZADINGIEM Uczestnicy mogą zgłaszać za
pomocą wiadomości e-mail na adres rezerwacje@bieszczading.pl
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko Uczestnika, adres jego profilu na fb, jak również
dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
4. Reklamacja rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu i powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
5. O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony
za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany w reklamacji.

§5.
Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji jest dostępny na stronie www.bieszczading.pl
2. Przed wzięciem udziału w promocji , Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
Wzięcie udziału w Promocji oznacza zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów,
którymi są: przedłużenie lub skrócenie okresu trwania Promocji, zmiany przedmiotu Promocji,
ważne przyczyny ekonomiczne lub marketingowe leżące po stronie Organizatora.
Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa uprzednio nabyte przez Uczestników.

