
Regulamin konkursu fotograficznego LATO w Moranie 2018 
 

1. Organizatorem konkursu jest firma KJR KORMORAN S.C. K. Rybacka, J. Rybacki. 62-510 

Konin, ul. Poznańska 82 właściciel Hotelu Moran****SPA. 

2. Termin trwania konkursu:  22.06.2018 – 09.09.2018 

3. Zdjęcie konkursowe powinno być wykonane na terenie Hotelu Moran****SPA i nie 

poddawać wątpliwości miejsca jego wykonania. 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

• skorzystanie z usług Hotelu Moran****SPA, 

• wykonanie zdjęcia w Hotelu Moran****SPA  lub na jego terenie, 

• przesłanie zdjęcia konkursowego na adres: recepcja@hotelmoran.pl do dnia: 

09.09.2018, 

• pozostawienie opinii na portalu opiniotwórczym: Tripadvisor  

5. Jedna osoba może przesłać do konkursu max 3 zdjęcia. 

6. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 17.09.2018. Wyniki zostaną ogłoszone na stronach 

internetowych: www.hotelmoran.pl oraz www.facebook.com/hotelmoranspa 

7. Spośród nadesłanych zdjęć jury konkursu wybierze najciekawszą, ich zdaniem, propozycję. 

8. Nagrodą w konkursie jest 3 dniowy pobyt w Hotelu Moran****SPA zawierający: 

• 2 noclegi dla 2 osób w pokoju 2 osobowym typu Comfort, 

• 2 śniadania, 

• 2 obiadokolacje, 

• dostęp do strefy Wellness (basen, sauna, jacuzzi), 

• parking dla 1 samochodu, 

• dostęp do WiFi 

9. Nagroda zostanie przekazana drogą mailową, osobiście lub za pośrednictwem Poczty 

Polskiej) w postaci Vouchera . 

10. Po otrzymaniu nagrody, voucher należy wykorzystać najpóźniej do dnia 20.12.2018 r. 

11. Realizacja vouchera nastąpi po telefonicznej lub mailowej rezerwacji.  

12. Hotel zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji vouchera w przypadku gdy: 

• nie będzie dysponował wolnymi miejscami, 

• obowiązywać będzie pakiet okolicznościowy. 

13. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, jak 

również zamiany Nagrody na inną rzec ani ekwiwalent pieniężny. 

14. Osoba przesyłająca zdjęcie do konkursu oświadcza, że  

• jest jego właścicielem, 

• wszystkie osoby widniejące na zdjęciu zostały poinformowane, iż zdjęcie przesłane 

zostało do konkursu i nie wnoszą sprzeciwu w związku z tym, 

• korzystała z usług Hotelu Moran****SPA i na prośbę organizatora może 

poświadczyć ten fakt okazaniem dokumentu (paragon, fv, potwierdzenie 

rezerwacji), 

• przenosi wszelkie prawa autorskie, przesłanych zdjęć, na organizatora konkursu, 

• wyraża zgodę na wykorzystywanie, przez organizatora, przesłanych zdjęć w celach 

marketingowych,  

• zapoznała się z regulaminem konkursu, 

• wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem z 

dnia 25.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, 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”). 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dokonane przez Uczestników w ramach 

Konkursu wpisy utracone, uszkodzone niewłaściwe zaadresowane lub złożone po upływie 

określonego terminu.  
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