REGULAMIN KONKURSU
„Pomóż Czarnej Górze zmieniać się na lepsze
i zgarnij karnet na przyszły sezon”
§1
Postanowienia ogólne
1.

2.
3.

4.
5.

Organizatorem Konkursu jest spółka Czarna Góra S.A., „CZARNA GÓRA”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Siennej, adres: Sienna 11, 57-550 Stronie
Śląskie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy,
pod numerem KRS 0000095948, NIP: 8811003048, która jest również
fundatorem nagród.
Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. Nr4 z roku 2004 poz. 27 z
późniejszymi zmianami).
Celem Konkursu jest promocja obiektów: Aparthotel Czarna Góra, Villa Czarna
Góra, Hotel Morawa, Apartamenty Czarna Góra i Ośrodka Czarna Góra Resort
oraz zebranie danych i informacji, które posłużą do uzyskania opinii klientów o
Ośrodku Czarna Góra Resort.
Konkurs organizowany jest w terminie od dnia 31.03.2019 r. do dnia
30.04.2019 r. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem sieci Internet.
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania i uczestnictwa w
Konkursie. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z faktem, iż
Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje
wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń.
§2
Nagrody

1.

2.

W wyniku konkursu wyłonionych zostanie 10 Zwycięzców, którzy otrzymają
następujące nagrody:
- 1 osoba – karnet całosezonowy na sezon narciarski 2019/2020
- 3 osoby – karnet „6 dni kiedy chcesz” na sezon narciarski 2019/2020
- 6 osób – karnet jednodniowy na sezon narciarski 2019/2020
Karnety uprawniają do korzystania z Ośrodka Narciarskiego Czarna Góra
Resort, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Ośrodka Czarna Góra,
Regulaminie korzystania z Kolei Linowych, Regulaminie korzystania z
karnetów, Regulaminie Wyciągów, które to regulaminy dostępne są na stronie
internetowej www.czarnagora.pl/regulamin
Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość
w pieniądzu.
§3
Warunki uczestnictwa w konkursie

1.

Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:
a) Zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c) w okresie od 31.03.2019 r. do 30.04.2019 r. wypełni Ankietę dostępną
na stronie na stronie internetowej www.czarnagora.pl/ankieta
d) poda swoje dane osobowe w postaci adres e-mail i wyrazi zgodę na ich
przetwarzanie na cele Konkursu.
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3.

4.
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8.

9.
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11.

Zgłoszenia złożone po zakończeniu trwania konkursu nie będą uwzględniane
przy wyłanianiu Zwycięzcy Konkursu.
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy spółek: Czarna Góra
Apartamenty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Hotel Morawa Sp. k.,
CGA Invest Sp. z o.o., Czarna Góra S.A., oraz członkowie ich rodzin, w tym
krewni i powinowaci do drugiego stopnia pokrewieństwa.
Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest
dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych w imieniu osób trzecich.
Każdy Uczestnik może wysłać jedno Zgłoszenie konkursowe.
Wzięcie udziału w Konkursie polega na wypełnieniu Ankiety dostępnej na
stronie www.czarnagora.pl/ankieta oraz kliknięciu przycisku „PRZEŚLIJ” na
końcu Ankiety. Prawidłowo wypełniona Ankieta zawierać będzie dane osobowe
w postaci adresu e-mail Uczestnika oraz odpowiedzi na pytania, w tym na
pytanie konkursowe „Co uważasz, że moglibyśmy ulepszyć w ofercie
Czarna Góra Resort?” oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia
Konkursu.
Odpowiedzi na pytania zadane w Ankiecie służyć będą sporządzeniu badania
opinii o Czarna Góra Resort. Przesyłając uzupełnioną Ankietę i odpowiadając
na pytanie konkursowe Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie w dowolny
sposób proponowanych rozwiązań przez spółki zarządzające obiektami
wchodzącymi w skład Czarna Góra Resort oraz wyraża zgodę na
użycie/publikację
odpowiedzi
na
pytanie
konkursowe
w
celach
marketingowych związanych z promocją oferty spółek: Czarna Góra
Apartamenty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Hotel Morawa Sp. k.,
Czarna Góra Apartamenty Sp. z o.o., Czarna Góra S.A., w tym w szczególności
promocją obiektów: Aparthotel Czarna Góra, Villa Czarna Góra, Hotel Morawa,
Apartamenty Czarna Góra i Ośrodka Czarna Góra Resort, a Uczestnikowi jako
autorowi odpowiedzi na pytanie konkursowe nie będą przysługiwały w związku
z powyższym jakiekolwiek roszczenia.
Uczestnik nie może wycofać złożonego zgłoszenia konkursowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych
lub danych osoby trzeciej przez Uczestników.
Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny, lub też
zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane. Za Ankietę wypełnioną
nieprawidłowo uważać się będzie w szczególności Ankietę nie zawierającą
wszystkich danych osobowych i wymaganych zgód i oświadczeń.
§4
Prawa autorskie

1. Uczestnik Konkursu z chwilą zgłoszenia udziału w Konkursie, udziela
Organizatorowi, a także spółkom CGA Invest Sp. z o.o. i Czarna Góra
Apartamenty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Hotel Morawa Spółka
komandytowa licencji niewyłącznej do odpowiedzi na pytanie konkursowe
zgłoszonego w ramach Konkursu bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz
terytorialnych na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia do Konkursu polach
eksploatacji, bez konieczności uiszczania wynagrodzenia, w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, udostępniania w sieci
Internet;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d) jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych,
opracowań, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i
adaptowania całości lub fragmentów, wielokrotne publikowanie w
materiałach promocyjnych.
Uczestnik w szczególności wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie
odpowiedzi na pytanie konkursowe dla celów promocyjnych i
marketingowych oferty spółek Czarna Góra Apartamenty Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Hotel Morawa Sp. k., Czarna Góra
Apartamenty Sp. z o.o., Czarna Góra S.A., w tym w szczególności promocją
obiektów: Aparthotel Czarna Góra, Villa Czarna Góra, Hotel Morawa,
Apartamenty Czarna Góra i Ośrodka Czarna Góra Resort, bez dodatkowego
wynagrodzenia. Powyższe może odbywać się poprzez publikację na stronach
internetowych powyższych obiektów i Ośrodka, profilach Facebook,
Instagram itp.
Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie
oznaczenia lub braku oznaczenia odpowiedzi na pytanie konkursowe.
Przeniesienie praw autorskich we wskazanym okresie następuje z chwilą
złożenia Zgłoszenia konkursowego.
Organizator będzie uprawniony do dalszego rozporządzania nabytymi
autorskimi prawami majątkowymi. W związku z przeniesieniem autorskich
praw majątkowych, Uczestnikowi konkursu nie przysługują żadne
roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie
nabyły.
2. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania ww. odpowiedzi na żadnym z pól
eksploatacji wymienionych powyżej.
§5
Wyłonienie Zwycięzców i odbiór nagrody
1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu i wyborem zwycięskich Uczestników
czuwać będzie Jury złożone z trzech osób wybranych przez Organizatora.
2. W Konkursie zwycięża 10 Zgłoszeń konkursowych. Kryterium wyboru
laureatów przez Jury oraz podstawą przyznania laureatom Nagród jest
oryginalność, kreatywność odpowiedzi na pytanie konkursowe, a także walory
funkcjonalne i promocyjno-marketingowe odpowiedzi na pytanie konkursowe
zgłoszonych do Konkursu.
3. Jury wyłoni zwycięzcę do dnia 30 września 2019 r.
4. Z prac Jury sporządzony zostanie protokół. Jury sporządzi listę Zwycięzców.
Zatwierdzony przez Jury protokół o przyznaniu nagród jest ostateczny i nie
przysługuje od niego odwołanie.
5. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany w zgłoszeniu konkursowym. Aby otrzymać nagrodę,
Uczestnik zobowiązany jest przesłać za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail
potwierdzenie przyjęcia nagrody nie później niż 7 dni od daty wysłania przez
Organizatora informacji o wygranej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za utrudnienia lub niemożliwość odbioru nagrody z przyczyn niedotyczących
Organizatora.

6. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce 01.10.2019. Ogłoszenie wyników
nastąpi poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej i profilach
społecznościowych Organizatora www.czarnagora.pl oraz na profilach
facebook poszczególnych obiektów.
7. Niepotwierdzenie przyjęcia nagrody zgodnie z ust. 6 powyżej spowoduje jej
przepadek, a Jury uprawnione będzie do przekazania nagrody innemu
Uczestnikowi.
§5
Dane osobowe
1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
a) Administratorem danych osobowych przetwarzanych dla potrzeb
realizacji konkursu jest spółka Czarna Góra S.A. z siedzibą w Siennej,
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 95948, adres
poczty elektronicznej: biuro@czarnagora.pl.
b) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu
oraz przekazania nagrody wyłonionemu zwycięzcy, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a RODO.
c) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym
Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, tj. takie jak:
podmiot świadczący usługi informatyczne, podmiot świadczący usługi
hostingowe, operatorzy pocztowi i kurierzy. Administrator zawarł,
zgodnie z wymogami prawa, z powyższymi podmiotami umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych lub przekaże dane
osobowe wyłącznie po zawarciu takiej umowy.
d) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu.
e) Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo żądania dostępu do
swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo
żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Niektóre z tych praw, z
uwagi na cel przetwarzania mogą zostać niezrealizowane.
f) Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
g) Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.
h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla
wzięcia udziału w konkursie. Odmowa podania danych osobowych
uniemożliwia uczestniczenie w konkursie.
i) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
j) Dane osobowe nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, jak i nie będą poddawane procesowi
profilowania.

§6
Postanowienia końcowe
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Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora:
www.czarnagora.pl/regulamin oraz w biurze Organizatora przez czas trwania
konkursu.
Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu w sposób zupełny i całościowy.
Wszelkie materiały o charakterze promocyjnym czy reklamowym mają
charakter wyłącznie informacyjny.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie ona
na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie, a także do przerwania
konkursu lub jego zakończenia bez dokonania wyboru Zwycięzcy, w każdym
momencie, bez podawania przyczyn. Zakończenia Konkursu bez wyboru
Zwycięzców powoduje cofnięcie licencji, o której mowa w § 4 Regulaminu, w
związku z czym Uczestnikom ani Organizatorowi nie przysługują jakiekolwiek
roszczenia.
Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i
niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika Konkursu bądź przez osoby
trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie.
Reklamacje dotyczące ogłoszonych wyników Konkursu oraz przyznanych
Nagród można składać listem na adres Organizatora nie później niż w terminie
7 dni od zakończenia Konkursu (decydująca jest data stempla pocztowego).
Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia
stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego.
Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię,
nazwisko i adres korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub
adres e-mail), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez
Organizatora. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni od momentu
wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej
rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany w liście lub za
pośrednictwem e-maila (w zależności od tego w jaki sposób reklamacja
wpłynęła do Organizatora).
Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani
za wykorzystywanie przez Organizatora zdjęcia załączonego do Zgłoszenia
Konkursowego w jakikolwiek sposób.
Do spraw nie ujętych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio
przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 29.03.2019 r.

