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REGULAMIN AKCJI  

„PEŁNA MISKA DLA ZWIERZAKA ZE SCHRONISKA”  

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

a. Organizatorem akcji „Pełna miska dla zwierzaka ze schroniska”, zwanej 

dalej akcją, jest firma Dobry Hotel Mięczkowski Spółka Komandytowa z 

siedzibą w Sopocie, przy ul. Pułaskiego 18-20, posiadająca numer NIP: 585 

145 58 78, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 

prowadzonym przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ  

w Gdańsku Wydział VIII KRS pod numerem KRS 0000360212  

b. Hotele biorące udział w akcji to: 

o Hotel Grand Cru – w Gdańsk 

o BEST WESTERN Bonum Hotel – w Gdańsku 

o BEST WESTERN PLUS Arkon Park Hotel – w Gdańsku 

o Hotel Villa Sedan – w Sopocie 

o Hotel Różany Gaj – w Gdyni 

o Hotel Unicus – w Krakowie 

o BEST WESTERN PLUS Q Hotel – we Wrocławiu 

c. Fundatorem nagród w akcji jest Organizator.  

d. Zabawa trwa od 24.11.2014 roku do 23.12.2014 włącznie.  

e. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi 09 stycznia 2015 roku.  
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f. Warunek uczestnictwa w akcji: 

Osobiste przyniesienie do recepcji hotelowej, bądź przysłanie na adres 

hotelu paczki z podarunkiem dla zwierząt przebywających w schroniskach 

bądź domach tymczasowych (karmy, koce, zabawki, smycze, miski, 

środki do pielęgnacji itp.). W zabawie biorą udział wszystkie paczki, bez 

względu na ilość zawartych podarunków. Rzeczy muszą być nowe, 

nieużywane.  

g. W losowaniu nagrody biorą udział tylko te Osoby, które wypełniły karnet 

dostępny w recepcji hotelowej (z imieniem, nazwiskiem, adresem e-mail) 

oraz Osoby, które przesłały paczkę na adres hotelu z zawartym listem  

z poniższymi informacjami: 

 Imię i nazwisko, 

 Adres e-mail, z dopiskiem: 

„Przekazując swój adres mailowy Uczestnik zgadza się  

na przetwarzanie przez Dobry Hotel swoich danych zgodnie z ustawą  

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  

(Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) w celach marketingowych.” 

h. Organizator jest pośrednikiem, który nieodpłatnie zbiera paczki  

od Darczyńców i na własny koszt przekazuje je do wybranych przez siebie 

placówek. Organizator na tym nie zarabia oraz nie ingeruje w rzeczy 

przekazane przez Darczyńców.  

i. Ze względu na dużą różnicę w jakości produktów, prosimy o zakupywanie 

podarunków w sklepach zoologicznych.  
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2. KTO? 

a. Udział w naszej akcji jest otwarty dla wszystkich miłośników zwierząt. 

Uczestnikami zabawy mogą być osoby pełnoletnie (które ukończyły 18 rok 

życia) i nie są pracownikami oraz członkami rodzin pracowników hoteli 

grupy Dobry Hotel.  

a. Zwycięzcy zostaną wybrani w formie losowania z wypełnianych karnetów  

(z danymi osobowymi). Losowanie przeprowadza osoba wskazana przez 

hotel. 

b. Zwycięzcy zostaną poinformowani o nagrodzie drogą elektroniczną, na 

podany w zgłoszeniu adres e-mail oraz na profilu hotelu na facebook’u. 

Zwycięzcy wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych w powyższy 

sposób.  

c. Jedna osoba może wysłać dowolną ilość paczek, jednak może wygrać tylko 

jedną nagrodę :-) 

d. Schroniska oraz domy tymczasowe, które otrzymają podarunki zostaną 

wybrane przez Organizatora.  

 

3. NAGRODA… do wykorzystania do końca 2015 roku.  

a. Nagrodą jest voucher na kolację (do restauracji hotelowej, do której złożyło 

się podarunek) o łącznej wartości 200 zł z terminem ważności do końca 

2015 roku.   

b. Kwota do wykorzystania przy jednorazowej wizycie. 

c. Zaproszenia w formie voucherów zostaną przesłane do Zwycięzców drogą 

elektroniczną. 



               
 
 
 
 
 
 

 

 

WWW.DOBRYHOTEL.COM 

Dobry Hotel Mięczkowski Spółka Komandytowa 

ul. Pułaskiego 18-20, 81-762 Sopot, NIP 585-145-58-78 

 

 

d. Wykorzystanie vouchera wymaga wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub 

mailowej. 

 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

a. Przystąpienie przez Uczestnika do akcji równoznaczne jest z akceptacją 

przez Niego warunków zabawy i jego Regulaminu.  

b. Uczestnictwo w akcji równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez 

Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora Jego danych osobowych 

na potrzeby zabawy oraz w celach marketingowych /Zgodnie z Ustawa o 

ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. 

zm./.  

 


