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Sekcja 1. Organizator, czas i miejsce konkursu 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie „Wygraj noc w apartamencie deluxe” 
zwanym dalej „Konkursem”. 

2. Konkurs organizowany jest przez firmę Royal Bristol Warsaw z siedzibą w Warszawie ul. 
Krakowskie Przedmieście 42/44, Warszawa, 00-325, Polska. 

3. Sponsorem nagrody w Konkursie jest Organizator. 

4. Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby Konkursu jest Organizator. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzania Konkursu na zasadach 
określonych w niniejszym Regulaminie. Osoba udostępniająca dane osobowe w zgłoszeniu do 
Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany lub żądania zaprzestania ich 
przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi 
uczestnictwo w Konkursie. 

6. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem platformy 
Instagram dostępnej pod adresem www.instagram.com zwanej dalej „Portalem”  

7. Konkurs trwa od 22.10.2016 do 05.12.2016 zwany dalej „Czasem Trwania Konkursu”. 

8. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników za pośrednictwem instagrama 
@hotelbristolwarsaw  nastąpi w dniu 06.12.2016. 

9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z 
portalem społecznościowym Instagram ani z ich właścicielami czy administratorami. Właściciele 
portalu nie ponoszą odpowiedzialności za realizację Konkursu. Wszelkie pytania, komentarze oraz 
skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. 

10. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Udostępnienie danych niezbędnych do udziału 
w Konkursie jest całkowicie dobrowolne. 

Sekcja 2. Uczestnicy 

11. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do 
czynności prawnych, będące obywatelami polskimi, zwane dalej „Uczestnikami”. 



12. W Konkursie nie mogą uczestniczyć przedstawiciele, członkowie organów oraz pracownicy 
Organizatora oraz członkowie ich rodzin (wstępnych, zstępnych, małżonków, osoby pozostające w 
stosunku przysposobienia). 

13. Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika Konkursu jest: 

a) Wyrażenie zgody, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu. 

b) Spełnienie warunków opisanych w pkt 11-12 powyżej. 

c) Posiadanie konta użytkownika na portalu Instagram. 

d) Udostępnienie publicznie swojego profilu, zwanego dalej „Profilem”, na Instagramie. 

e) Wzięcie udziału w konkursie poprzez wykonanie Zadania Konkursowego w określony w Sekcji 4 
niniejszego Regulaminu sposób. 

14. Uczestnikowi przysługuje prawo do usunięcia swojego zgłoszenia w Czasie Trwania Konkursu, 
może tego dokonać samodzielnie poprzez opcję „usuń”, dostępną w ramach mechaniki Portalu. 

Sekcja 3. Akceptacja Regulaminu 

15. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że: 

a) akceptuje niniejszy Regulamin, regulamin Portalu Instagram oraz inne regulacje prawne dotyczące 
uczestnictwa w Konkursie oraz użytkowania Portalu; 

b) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych oraz Organizatora, 
swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

c) dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane dla celów innych niż związane z niniejszym 
Konkursem tylko w przypadku, gdy Uczestnik złożył pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na ich 
wykorzystanie przez Organizatora na warunkach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

d) wyraża zgodę na dostęp do swoich danych umieszczonych na posiadanym profilu Portalu. 

16. Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie w zakresie 
danych osobowych Uczestnika. 

Sekcja 4. Zasady Konkursu 

17. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest: 

a) zalogowanie się na swoje konto na Instagramie. 

b) zapoznanie się z zasadami niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowanie Regulaminu Konkursu. 

c) przesłanie Zgłoszenia Konkursowego poprzez zamieszczenie wykonanej w Restauracji Marconi 
fotografii własnego autorstwa zgodnej z tematem konkursowym (dalej: Zdjęcie Konkursowe) na 



swoim Profilu na Portalu, który musi być udostępniony publicznie do czasu ogłoszenia wyników przez 
Organizatora. 

e) otagowanie Zdjęcia Konkursowego następującymi hashtagami: #BristolMoments 
#RestauracjaMarconi tym samym akceptując niniejszy Regulamin. Wielkość liter w hashtagach nie ma 
znaczenia. 

f) oznaczenie profilu Organizatora @hotelbristolwarsaw na zdjęciu i w komentarzu pod zdjęciem. 

g). zaobserwowanie profilu Organizatora @hotelbristolwarsaw 

18. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu. 

19. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zamieścić Zdjęcie Konkursowe na swoim Profilu na Portalu 
w okresie trwania Konkursu. Organizator wyklucza z Konkursu Zdjęcia Konkursowe, które zostały 
zamieszczone na Profilu Uczestnika przed rozpoczęciem Konkursu mimo, że zostały one prawidłowo 
otagowane według warunków wymienionych w pkt 17 a). 

20. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pośrednictwem jednego Profilu na Portalu. 

21. Zdjęcie musi zostać zapisane w formacie dopuszczalnym przez Portal. 

22. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu muszą być pracami samodzielnymi Uczestnika (nie mogą stanowić 
opracowania cudzych utworów). 

23. Wyłączne spełnienie wszystkich warunków określonych w pkt 17-21 Regulaminu warunkuje 
dokonanie poprawnego Zgłoszenia Konkursowego. Zgłoszenia Konkursowe naruszające 
postanowienia Regulaminu nie będą uwzględniane przez komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją” 
przy przyznawaniu nagród. 

24. Uczestnicy zamieszczający Zdjęcia Konkursowe niespełniające wymagań określonych w 
Regulaminie, mogą zostać wyłączeni z udziału w Konkursie. 

24. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojej nazwy konta/Profilu na 
Instagramie oraz w przypadku wygranej w Konkursie, imienia oraz nazwiska na liście laureatów Kon-
kursu, zamieszczonej na Stronie Konkursowej. 

25. Każdy z użytkowników Portalu może udostępnić dowolne Zgłoszenie Konkursowe za pomocą 
funkcji „Udostępnij” widocznej na Stronie Konkursowej. Udostępniać można dowolną liczbę Zgłoszeń 
Konkursowych dowolną ilość razy. 

Sekcja 5. Nagrody i ich przyznawanie 

26. Nagroda w Konkursie jest: 

Nocleg w apartamencie deluxe w Hotelu Bristol, a Luxury Collection Hotel, Warsaw. 

Nocleg należy rezerwować z wyprzedzeniem, szczegóły dotyczące zakładania rezerwacji zostaną 
przekazane przez Organizatora Zwycięzcy konkursu. Nocleg można wykorzystać po wcześniejszym 
uzgodnieniu dostępności apartamentu. 



27. Nagroda w Konkursie zostanie przyznana  przez jury, które wybierze 1 najciekawsze Zgłoszenie 
konkursowe, które zostanie nagrodzone Nagrodą. 

28. Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Zdjęć Konkursowych, ale może zostać laureatem Nagrody, 
zwanym dalej „Laureatem”, tylko raz. 

29. Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie Nagrody. 

30. Uczestnik obowiązany jest do odbioru Nagrody w terminie i na zasadach wskazanych przez 
Organizatora. 

31. Zwycięzca Konkursu aby odebrać Nagrodę jest zobowiązany do podania swoich danych: imienia, 
nazwiska, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, numeru telefonu . 

32. Organizator przekaże Nagrodę najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania danych od laureata. 

33. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub 
nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub 
opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagród  

34. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem wygasają w ciągu 30 dni od dnia odebrania Nagrody. 

Sekcja 6. Oświadczenia Uczestników i prawa autorskie 

35. Prawa autorskie do Zgłoszeń pozostają przy ich twórcach. 

36. Uczestnik Konkursu przesyłając Zgłoszenie Konkursowe oświadcza, że udziela Organizatorowi 
nieograniczonej w zakresie czasowym i terytorialnym niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania 
zbywalnej sublicencji z prawem sublicencjonowania do korzystania ze Zdjęcia Konkursowego 
umieszczonego w Zgłoszeniu Konkursowym w zakresie: 

a) utrwalenia i zwielokrotnienia jego egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową, 

b) wprowadzenia do pamięci komputera, 

c) wprowadzenia do obrotu, 

d) rozpowszechniania i udostępniania w sieci Internet na stronach www należących do Organizatora 
lub podmiotów reprezentujących Organizatora 

e) wykorzystanie całości i pojedynczych Zdjęcia Konkursowego dla potrzeb stworzenia dowolnych 
materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich 
utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, 
najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

37.Nadsyłając Zdjęcia Konkursowe, uczestnicy oświadczają, że ponoszą pełną odpowiedzialność za 
ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych osób 
trzecich, które zostały zawarte w przesłanych zdjęciach. W przypadku sporów w zakresie ww. praw 



osób trzecich, uczestnik zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i oświadcza, że ponosi 
pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenia praw osób trzecich. 

38.Poza Nagrodą, zwycięzcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji, o 
której mowa w pkt 37 powyżej. 

39.Organizator ma prawo do przenoszenia na inne podmioty praw uzyskanych zgodnie z pkt 36 po-
wyżej. 

Sekcja 7. Wykluczenie z Konkursu. 

40. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem, 
regulaminem Portalu Instagram, powszechnie obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami oraz 
netykietą, do powstrzymania się od szerzenia nienawiści ani dyskryminacji rasowej, kulturowej, 
etnicznej, obyczajowej, światopoglądowej, godności lub dóbr osobistych innych osób, pornografii, 
zniewagi i pomówienia innych osób. 

41.Uczestnik zobowiązuje się do nienaruszania nazw handlowych, znaków towarowych i innych praw 
własności intelektualnej przysługujących Organizatorowi, polskim i zagranicznym podmiotom 
związanym z Hotelem Bristol, Warsaw lub operatorom Portalu . 

42. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub innych postanowień 
regulaminów Portalu Instagram, jak również w przypadku naruszenia praw osób trzecich lub prawa 
powszechnie obowiązującego, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z 
Konkursu. Decyzja Organizatora jest ostateczna. 

43. W przypadku powzięcia podejrzenia, że Uczestnik narusza bądź może naruszyć prawa osób 
trzecich Organizator ma prawo żądać udowodnienia, że zamieszczone Zdjęcie Konkursowe nie 
naruszają praw osób trzecich. W przypadku późniejszego wykrycia niezgodności Zdjęcia 
Konkursowego z Regulaminem Konkursu, Regulaminem Portalu Instagram, obowiązującymi 
przepisami prawa, ogólnie przyjętymi normami społecznymi/obyczajowymi lub zasadami współżycia 
społecznego, Organizator zastrzega sobie prawo do wyeliminowania z Konkursu Zdjęcia 
Konkursowego uprzednio do niego dopuszczonego. 

44. Niezależnie od zobowiązań Uczestnika Konkursu, o którym mowa w Sekcji 6 niniejszego 
Regulaminu, Uczestnik, który naruszył prawa osób trzecich lub prawo będzie zobowiązany do 
naprawienia szkody wynikłej dla Organizatora w pełnej wysokości. W przypadku skierowania wobec 
Organizatora roszczeń przez osobę trzecią z tytułu naruszenia jakichkolwiek jej praw w związku ze 
zgłoszonym do Konkursu Zdjęciem Konkursowym, w szczególności z tytułu: 

a) naruszenia przysługujących jej autorskich praw osobistych lub majątkowych do Zdjęcia 
Konkursowego jako całości jak również do poszczególnych jego elementów 

b) naruszenia przysługujących jej innych praw do Zdjęcia Konkursowego, w tym praw pokrewnych i 
praw do dzieł zależnych wykorzystanych w Zdjęciu Konkursowym, Organizator poinformuje 
Uczestnika o tym fakcie, a Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie podjąć wszelkie możliwe działania 
w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz wstąpić do sprawy sądowej w miejsce Organizatora lub 
przystąpić do sprawy sądowej po stronie Organizatora w charakterze interwenienta ubocznego, a 



także na pierwsze żądanie Organizatora zwrócić wszelkie poniesione przez Organizatora koszty 
związane z naruszeniem praw osoby trzeciej, w szczególności koszty obsługi prawnej, koszty 
poniesione w związku z korzystaniem z zastępstwa procesowego, koszty postępowań sądowych oraz 
koszty związane z zasądzonymi roszczeniami wynikającymi z naruszenia praw osoby trzeciej. 
Organizator za pośrednictwem Portalu, drogą mailową lub w jakikolwiek inny, wybrany przez siebie 
sposób niezwłocznie poinformuje Uczestnika o skierowaniu przez osoby trzecie przeciwko 
Organizatorowi roszczeń wynikających z naruszenia ich praw. Organizator niezwłocznie poinformuje 
Uczestnika w sposób wskazany w ustępie poprzedzającym również w przypadku otrzymania 
informacji o naruszeniu praw autorskich, lub innych praw osób trzecich od administratora Portalu, na 
którym opublikowano Zdjęcie Konkursowe, zgodnie z zasadami Regulaminu Konkursu. 

Sekcja 8. Wyłączenie odpowiedzialności i postanowienia końcowe 

45. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych podmiotów 
(w szczególności Portalu Instagram) lub działania sił wyższych (np. klęski żywiołowej, zamachu 
terrorystycznego lub jego groźby) nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków 
nałożonych na niego Regulaminem. 

46. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu jeśli jest to niezbędne dla 
prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Konkursu. W takim przypadku Organizator 
zobowiązany jest, co najmniej na 3 dni wcześniej, poinformować Uczestników o treści zmian 
Regulaminu i terminie ich wprowadzenia w postaci zamieszczenia zmienionego Regulaminu za 
pośrednictwem Strony, na której znajduje się regulamin, tak by każdy Uczestnik miał możliwość 
zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do uczestnictwa w tym 
Konkursie lub odstąpienia od udziału w Konkursie. 

47. Niniejszy Regulamin dostępny jest za pośrednictwem Internetu na Stronie Konkursowej pod 
adresem restauracjamarconi.pl. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą 
prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora. 

48. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać na adres Organizatora lub na adres e-
mail Organizatora (marketing.warsaw@luxurycollection.com) z dopiskiem "Wygraj noc w 
apartamencie deluxe". Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
pisemnej reklamacji, a o decyzji reklamujący zostanie poinformowany listem poleconym lub za 
pośrednictwem poczty email. 

49. Wszelkie spory związane z Konkursem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Uczestnika. 

50. Konkurs podlega prawu polskiemu. 

51. Niniejszy Konkurs nie stanowi loterii w rozumieniu Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). Uczestnictwo w niniejszym Konkursie nie jest 
uzależnione od nabycia jakiegokolwiek produktu, losu bądź usługi, a wygrana w Konkursie nie zależy 
wyłącznie od przypadku. 


