
Regulamin konkursu „Kulinarny przepis na wypoczynek” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Kulinarny przepis na 

wypoczynek”.  

§ 2 

Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagrody jest Bachleda Hotel Sp.z o.o. Zarejestrowana w 

Sądzie Rejonowym dla miasta Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436617, z siedzibą w Zakopanem, ul. Krupówki 29, oddział 

Restauracja Góralska Tradycja, ul. Krupówki 29, 34-500 Zakopane, NIP 526-025-04-69, zwany w 

dalszej części „Organizator Konkursu”. 

§ 3 

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Restauracji Góralska Tradycja 

ul. Krupówki 29, 34-500 Zakopane. 

§ 4 

Konkurs trwa od 01.06.2018 do 31.08.2018 r. 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

§ 5 

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w dniach 01.06.2018 do 31.08.2018 r. 

zamówią lunch lub danie z karty w Restauracji Góralska Tradycja (ul. Krupówki 29, 34-500 Zakopane) i 

pisemnie odpowiedzą na pytanie konkursowe w ankiecie, którą otrzymają na miejscu. Adres e-mail 

oraz numer telefonu Uczestnika Konkursu będzie znany wyłącznie Organizatorowi Konkursu i nie 

będzie udostępniany osobom trzecim. 

§ 6 

Uczestnikami zabawy nie mogą być pracownicy spółki Bachleda Hotel sp. z o.o. z siedzibą w 

Zakopanem oraz członkowie ich rodzin. 

§ 7 

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe 

przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu 

realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla 

wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych 

jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród. 

 

 



III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

§ 8 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne 

powołane przez Organizatora Konkursu. 

2. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnicy Konkursu muszą zamówić lunch lub inne danie z karty w 

Restauracji Góralska Tradycja w terminie od 01.06.2018 r. do 31.08.2018 r. oraz pisemnie 

odpowiedzieć na pytanie konkursowe w ankiecie, którą otrzymają w Restauracji. Za odpowiedź na 

pytanie uznane będzie pisemne podanie nazwy dania, które Uczestnik Konkursu chciałby znaleźć w 

karcie menu Restauracji Góralska Tradycja oraz podanie przepisu kulinarnego, jak to danie 

przygotować. Należy także zaznaczyć kategorię dania: przystawka, danie główne, deser. 

3. Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie, za każdym razem spełniając 

warunki Konkursu. 

4. Ostateczny wybór zwycięskiego przepisu zostanie dokonany w drodze głosowanie przez jury 

składające się z 3 pracowników spółki Bachleda Hotel sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem.  

5. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi w dniu 07.09.2018 r. na stronie internetowej 

www.goralskatradycja.pl oraz na fanpage’u na portalu Facebook (adres URL: 

https://www.facebook.com/GoralskaTradycja/) 

6. W ciągu 5 dni od ogłoszenia zwycięzców Organizator Konkursu poinformuje zwycięzcę mailowo lub 

telefonicznie o wygranej. Nagroda zostanie wysłana pocztą nie później niż w ciągu 7 dni od uzyskania 

od zwycięzcy adresu korespondencyjnego.   

7. Nieodebranie nagrody przez osobę nagrodzoną uznaje się za rezygnację z jej przyjęcia, a osobie 

nagrodzonej nie przysługuje w tej sytuacji roszczenie do Organizatora o wydanie nagrody. 

8. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania poczty, jak 

również za skutki wskazania przez Uczestnika błędnego adresu do korespondencji lub braku 

możliwości doręczenia przesyłki z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 

 

IV. NAGRODY 

§ 9 

1. Nagrodą w konkursie jest voucher na dwudniowy pobyt dla 2 osób w hotelu Mercure Gdynia 

Centrum w pokoju Superior Sea View ze śniadaniem i bezpłatnym parkingiem lub voucher na 

dwudniowy pobyt dla 2 osób w hotelu Mercure Kasprowy Zakopane w pokoju Delux z widokiem na 

Tatry ze śniadaniem i bezpłatnym parkingiem. Nagroda nie obejmuje dojazdów, które zwycięzca 

powinien zorganizować we własnym zakresie. 

2. Voucher na pobyt ważny jest do 21.12.2018 r. Pobyt można zrealizować zarówno w weekend jak i 

w ciągu tygodnia w dowolnie wybrane dni w zależności od dostępności w wybranym okresie w  

hotelu – po uprzednim kontakcie z rezerwacją danego hotelu.  

 

3. Zwycięzca konkursu wybiera hotel (Mercure Gdynia Centrum lub Mercure Kasprowy Zakopane) 

oraz termin pobytu (pod warunkiem, że pobyt musi zakończyć się do dnia 21.12.2018 r.) 

http://www.goralskatradycja.pl/
https://www.facebook.com/GoralskaTradycja/


4. Nagroda nie podlega zamianie na pobyt w innym Hotelu lub wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

§ 10 

Organizator zastrzega, iż będzie mógł nieodpłatnie wykorzystać zwycięski przepis do przygotowania 

dania i serwowania go w Restauracji Góralska Tradycja w Zakopanem oraz opublikowania go na 

stronie www.goralskatradycja.pl oraz na portalach społecznościowych Facebook (adres URL: 

https://www.facebook.com/GoralskaTradycja/) i Instagram (adres URL: 

https://www.instagram.com/goralskatradycja/) 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11 

1. Organizator ponosi koszt przesłania nagrody – vouchera na pobyt, przyznanego w Konkursie. 

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

3. Wpisanie przepisu na ankiecie jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym 

Regulaminie. 
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