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REGULAMIN KONKURSU I PROMOCJI 
 

„Wygraj Weekend Spa w Bieszczadach z Hoffmanem!” 
 

Oraz zniżki do wielu wyjątkowych miejsc… 
 

1. ORGANIZATOR KONKURSU 
 
Serwis Hoffman - Paweł Hoffman, Ul. Armii Krajowej 18, 35-307 Rzeszów 
NIP: 8130019769 zwany w dalszej części Organizatorem. 

 
2. UCZESTNICY KONKURSU 

Uczestnikiem konkursu (Uczestnikiem) może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która 
podczas trwania konkursu w terminach wskazanych w niniejszym Regulaminie przyjdzie do 
siedziby  Organizatora, dokona zakupu usługi serwisowej lub serwisu klimatyzacji do dnia 31. 
07. 2017 r pobierze kupon konkursowy,  prawidłowo go wypełni i  dostarczy do Organizatora. 
Kupon musi być wypełniony zgodnie z regulaminem konkursu. Przekazanie Organizatorowi 
wypełnionego, oryginalnego kuponu konkursowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu 
i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zawartych w kuponie danych osobowych dla celów 
marketingowych organizatora konkursu i firm partnerskich.  

 
3. CEL KONKURSU 
a. Celem konkursu jest wyłonienie w drodze losowania osoby która w zamian za zakup usług 

serwisowych  zostanie obdarowana voucherem pobytowym do luksusowego pensjonatu 
Caryńska SPA w Bieszczadach. Wyłonienie osoby odbędzie się podczas losowania w dniu 31. 07. 
2017 r w siedzibie firmy organizatora konkursu – Rzeszów  
ul. Armii Krajowej 18.  

b. Dodatkowo każda osoba, która skorzysta z wymienionych w regulaminie usług serwisowych w 
ramach promocji zostanie uprawniona do 10 % zniżki na usługi świadczone przez  partnerów 
konkursu.  

c. Lista Partnerów dostępna u organizatora.  
d. Warunkiem uprawniającym do skorzystania z promocji jest: 

-  przedstawienie dokumentu usługi faktura lub paragonu za usługi serwisowe  
wykonane w firmie Hoffman  
- dokonanie rezerwacji bezpośrednio w obiekcie (osobiście, telefonicznie, przez stronę www 
obiektu  
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4. TERMINY 
a. Termin rozpoczęcia konkursu –  15 Maj 2017 roku 
b. Termin rozpoczęcia przyjmowania wypełnionych kuponów konkursowych – od  

15 maja 2017 roku 
c. Termin zakończenia przyjmowania wypełnionych oryginalnych kuponów konkursowych – 31 

Lipca 2017 roku. 
d. Termin ogłoszenia wyników konkursu – do dnia 5 Sierpnia 2017 roku do godz. 23.00 na stronie 

internetowej Organizatora oraz w siedzibie firmy organizatora.  
 

5. NAGRODY 

Nagrodą przewidzianą dla wyłonionego w drodze losowania Uczestnika jest Luksusowy pobyt w 

Pensjonacie Caryńska*** SPA w Bieszczadach.  - Pobyt zawiera dwa noclegi dla dwóch osób w 

luksusowym apartamencie z prywatną strefą SPA, w tym śniadanie , dwie godziny gry w tenisa oraz 

możliwością korzystania z bogatej oferty strefy SPA w obiekcie – 4 sauny, jacuzzi, strefa schładzania, 

hydro masaże.  

6. KOMISJA KONKURSOWA 
a. Organizator powoła Komisję Konkursową, składająca się minimum z 3 osób,  

która dokona: 
 -weryfikacji zgodności złożonego KUPONU z wymogami regulaminu, 
 -losowania  Zwycięzcy,  
 -ogłoszenia wyników do dnia 5. 08. 2017 r  
 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
a. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania/wydrukowania pełnej listy Uczestników. 
b. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu, przerw w konkursie i zmiany 

czasu trwania konkursu w każdym czasie. 
c. Uczestnik konkursu jest uprawniony wyłącznie do świadczeń wskazanych w niniejszym 

Regulaminie i odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika ogranicza się wyłącznie do tych 
świadczeń. 

d. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub drogą mailową.  

e. Przekazanie nagrody nastąpi do dnia 30 Sierpnia 2017 r w siedzibie Organizatora. 

f. Zwycięzca zgłasza się po odbiór nagrody osobiście i potwierdza fakt przejęcia i  odbioru 
nagrody. Wzór Oświadczenia stanowi załącznik  do niniejszego Regulaminu. 

g. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieodebranie przez Zwycięzcę z jakiejkolwiek 
przyczyny nagrody. W przypadku nie odebrania nagrody przez Zwycięzcę w terminie dwóch 
tygodni kalendarzowych liczonych od daty ogłoszenia wyników oraz daty wskazanej jako termin 
przekazania nagrody w  konkursie Zwycięzcy konkursu nie przysługuje roszczenie o wydanie 
nagrody. 

h. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Uczestnika (Zwycięzcę) z 
jakiejkolwiek przyczyny nagrody. W przypadku nie odebrania nagrody przez Uczestnika 
(Zwycięzcę) w terminie miesiąca liczonego od daty ogłoszenia wyników konkursu Uczestnikowi 
(Zwycięzcy) konkursu nie przysługuje roszczenie o wydanie nagrody. 
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i. Nie ma możliwości zamiany głównej nagrody, na inną nagrodę, w tym na wypłatę 
równowartości nagrody w gotówce. Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna. 

j. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji i danych 
osobowych, celem realizacji konkursu. Uczestnik w celu skutecznego zgłoszenia się do konkursu 
jednocześnie musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w brzmieniu:  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych teraz i 
w przyszłości zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2002 nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez Serwis Hoffman Paweł Hoffman 
Armii Krajowej 18, 35-307 Rzeszów, NIP: 8130019769, oraz na publiczne udostępnienie 
moich danych w szczególności poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej 
Organizatora konkursu.  
 
Organizator informuje, że administratorem danych jest:  
  
Serwis Hoffman Paweł Hoffman, Armii Krajowej 18, 35-307 Rzeszów - NIP: 8130019769 
Oraz firmy partnerskie w konkursie w tym min: 
Pensjonat Caryńska w Dwerniku,  
Hotel Witek w Krakowie 
Willa Alexander w Mielnie 
Swojskie Klimaty z Tylmanowej.  
 
Administrator danych przetwarza dane zgodnie z zasadami  określonymi w ustawie z dnia  
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak 
warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez Uczestnika danych osobowych  
w wymaganym zakresie i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie o treści wskazanej powyżej. 
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, 
poz.1204 z późn. Zm.) wyrażam zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, w szczególności udostępnionego przez uczestnika adresu e-
mail oraz numeru telefonu komórkowego. 
Z udziału w konkursie wykluczane będą osoby będące pracownikami Organizatora, osoby 
współpracujące z Organizatorem lub świadczące usługi na rzecz Organizatora w związku  
z realizacją konkursu, bez względu na podstawę prawną współpracy (współpracownicy),  
a także małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo pracowników i współpracowników 
Organizatorów. 
 
Poniesione przez Uczestnika koszty związane ze zgłoszeniem do konkursu nie podlegają zwrotowi w 
żadnym przypadku. 
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Załącznik do regulaminu. 
 
Oświadczenie zwycięzcy o przyjęciu i odbiorze nagrody  

w Konkursie „Wygraj Weekend Spa w Bieszczadach z Hoffmanem!” 
Ja niżej podpisany, legitymujący się dowodem osobistym 
Nr………………………………………Seria…………………………………………………… 
Wydanym przez………………………………………………………………………………………… 
Oświadczam że: 

Przystąpiłem do konkursu „Wygraj Weekend Spa w Bieszczadach z 
Hoffmanem!” którego Organizatorem jest Serwis Hoffman Paweł Hoffman 

Armii Krajowej 18, 35-307 Rzeszów, NIP: 8130019769. 
 

Przyjmuję nagrodę w konkursie „Wygraj Weekend Spa w Bieszczadach z 
Hoffmanem!” 
 
 
Otrzymałem voucher na luksusowy pobyt w Pensjonacie Caryńska*** Spa w Dwerniku   
 
Ogólna wartość nagród: 1 320 zł  
 
 
 
………………………………..…..………………………………………… 
Data i czytelny podpis imieniem i nazwiskiem składającego oświadczenie. 
 
 
 
Pieczęć organizatora 
Rzeszów – data  
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