
 

ZABAWA “STAY CALM AND FIND APPLE IN STARE JABŁONKI” 
REGULAMIN 

I. Postanowienia ogólne 
1. Zabawa pod nazwą „Stay calm and find apple in Stare Jabłonki" zwany dalej "Zabawą", 
organizowana jest przez spółkę PHU „MARTOM – TRAVELAND” Sp. z o.o.  Hotel Anders z siedzibą  
w Starych Jabłonkach, ul. Spacerowa 2, 14-133 Stare Jabłonki, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym 
w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000052472, NIP 739-
020-01-17.  
2. Informacje na temat Zabawy dostępne są na stronie internetowej hotelu www.hotelanders.pl.  
3. Zabawa organizowana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej 
"Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
4. Uczestnik Zabawy potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego 
postanowienia oraz na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych dla celów realizacji 
Zabawy, w tym w celu wydania Nagrody oraz w celu publikacji zdjęć Uczestnika Zabawy w mediach 
społecznościowych Hotelu Anders.  
 
II. Zasady zabawy 
 

1. Uczestnikiem Zabawy, zwanym dalej "Uczestnikiem", może być każda osoba, będąca Gościem 
Hotelu Anders.  

2. Zabawa polega na wykonaniu zdjęcia, na którym znajdzie się rekwizyt w postaci „jabłka” zgodnie 
z hasłem „Stay calm and find apple in Stare Jabłonki”.  

3. Nagrodę w postaci bonu na deser z karty menu Restauracji Pałacowej Hotelu Anders wygrywa 
każdy, kto spełni wszystkie poniższe warunki:  

 Zrobienie zdjęcia ilustrującego hasło „Stay calm and find apple in Stare Jabłonki”. 

 Na zdjęciu musi znaleźć się rekwizyt w postaci „jabłka”.  

 Oznaczenie fan page’u Hotelu Anders na FB lub konta Hotelu Anders na Instagramie.  

 Opisanie zdjęcia hasłem „Stay calm and find apple in Stare Jabłonki”  

 Okazanie w Recepcji Głównej Hotelu dowodu zamieszczenia zdjęcia na Facebooku 
lub Instagramie (print screen ze strony, telefon, tablet, laptop itd.) 

4. Fan page Hotelu Anders znajduje się pod adresem https://www.facebook.com/HotelAnders/  
i jest jedynym oficjalnym fan page’em Hotelu Anders. Konto Hotelu Anders na Instagramie 
występuje po nazwą hotel_anders_stare_jablonki i jest jedynym oficjalnym kontem hotelu  
w tym medium społecznościowym.  

5. Zabawa „Stay calm and find apple” trwa do 30.11.2019 do godziny 23.59. 
6. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Zabawie tylko raz. 
7. Uczestnik Zabawy oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Fotografii oraz że tym 

samym wyraża zgodę na jej publikację w mediach społecznościowych Hotelu Anders. 
Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Zabawy Fotografii, która zawiera treści 
sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, naganne moralnie, 
obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami 
współżycia społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne, a także jeżeli 
zawierają treści reklamujące konkurentów Organizatora lub produkty konkurentów Organizatora. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do prawo do usunięcia przesłanego zdjęcia oraz odmowy 
wydania nagrody, gdy uzna, że ich treść jest niezgodna z tematyką Zabawy, może naruszać 
prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich.  

9. Fotografie niespełniające wymogów Regulaminu, w tym zawierające treści niedopuszczalne 
zgodnie z postanowieniami z Regulaminu, nie biorą udziału w Zabawie. 

 
 
 
 

http://www.hotelanders.pl/
https://www.facebook.com/HotelAnders/


 

III. Rozwiązanie zabawy 
1. W Zabawie wygrywa każdy, kto zamieści zdjęcie w mediach społecznościowych zgodnie  

z wytycznymi z ustępu 3 punktu 2 powyższego Regulaminu. Każdy uczestnik zabawy otrzyma 
jednorazowy bon na jeden deser w Restauracji Pałacowej z karty menu Restauracji 
Pałacowej. Karta Menu dostępna jest w Restauracji Pałacowej Hotelu Anders.  
Desery objęte Konkursem (jeden, do wyboru):  

 Sernik pieczony / sos z kawy zbożowej  

 Jabłecznik / sos angielski / żurawina / biały ser  

 Pieczony mus z gorzkiej czekolady / lody waniliowe  

 Chałwowy mus / wędzona śliwka / maliny  
 

IV. Nagrody  
1. Nagroda, bon na deser, odbierana jest w Recepcji Głównej Hotelu Anders za okazaniem 

dowodu wzięcia udziału w konkursie (print screen lub też okazanie na telefonie, tablecie, 
laptopie itp.).  

2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.   
3. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia odbioru Nagrody  

na protokole odbioru nagrody.  
4. Udział w konkursie można wziąć tylko raz.  

 
V. Przetwarzanie danych osobowych  
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 
"Martom - Traveland" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Hotel Anders z siedzibą w Starych 
Jabłonkach, ul. Spacerowa 2, 14-133 Stare Jabłonki, NIP: 7390200117, a dane przetwarzane są  
w celu realizacji Zabawy.   
 

 
VI.    Postanowienia końcowe 
1.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem 
której Uczestnicy przesyłają zdjęcia konkursowe.  
2.    Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
3.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, niezawinionych 
przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych 
przez Uczestników Konkursu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana na stronie 
internetowej Hotelu Anders na 2 dni przed jej wejściem w życie. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
kodeksu cywilnego. 
 

 


