
REGULAMIN KONKURSU PN. 
Daj nam znać, co myślisz! 

§1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu pn. Daj nam znać, co myślisz (dalej: „Konkurs”) jest "WINTERPOL" 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zieleńcu 72A, 57-340 Duszniki-Zdrój, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000176591, 
której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we 
Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8830002908, REGON 
890528967 (dalej: „Organizator”) 

2. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym za organizację, przebieg i rozstrzygnięcie 
Konkursu. 

3. Zasady organizacji, przebiegu i rozstrzygnięcia Konkursu reguluje niniejszy regulamin (dalej: 
„Regulamin”). 

4. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z  zapoznaniem się oraz akceptacją 
postanowień Regulaminu. 

§2. 
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które wypełniły ankietę „Zieleniec Sport Arena w oczach 
odwiedzających” (dalej: „Ankieta”). 

2. Udział w Konkursie może wziąć osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. 
3. Konkurs polega na wskazaniu przez osobę wypełniającą Ankietę rzeczy, która podoba im się w 

Zieleniec Sport Arena najbardziej i opisaniu jej w odpowiednim polu w Ankiecie. 

§3. 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 17 grudnia r. w siedzibie Organizatora. 
2. Rozstrzygnięcie będzie polegało na wybraniu przez Organizatora najciekawszej odpowiedzi na 

pytanie konkursowe o którym mowa w §2 ust. 3. 
3. Zwycięzcą Konkursu będzie osoba, która udzieli najciekawszej odpowiedzi o której mowa w §3 

ust. 2 powyżej. 
4. Wyłącznym kryterium oceny odpowiedzi na pytanie konkursowe będzie subiektywna ocena 

Organizatora. 
5. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o zwycięstwie za pośrednictwem adresu poczty 

elektronicznej, który został wskazany w  Ankiecie. 
6. Osoby, które wzięły udział w konkursie ale nie wygrały nie będą informowane o rozstrzygnięciu 

konkursu. 
§4. 

NAGRODY  
1. Nagrodą dla zwycięzcy konkursu będzie: Voucher 1-dniowy (godz. 9-20) dla 1 osoby (pula 5 
2. karnetów). 
3. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu drogą 

mailową oraz z możliwością odbioru Vouchera w stacji narciarskiej.  
4. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę rzeczową lub równowartość pieniężną. 

§5. 



REKLAMACJE I ZASTRZEŻENIA  
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia powinny być kierowane pisemnie za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej na adres Organizatora w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przyczyny reklamacji lub 
zastrzeżenia. 

2. Reklamacja i zastrzeżenia będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania reklamacji lub zastrzeżenia. 

§6. 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu będzie prowadzone na zasadach określonych 
w klauzuli informacyjnej z którą uczestnicy konkursu zapoznali się wraz z wypełnieniem Ankiety. 

§7. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień Regulaminu na każdym etapie Konkursu. 
2. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne. 
3. W  sprawach  nieuregulowanych  Regulaminem  zastosowanie  mają powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa.


