www.hoteleluksusowe.pl

Regulamin Plebiscytu „Hotele Luksusowe 2016”
1. Organizatorem Plebiscytu „Hotele Luksusowe 2016”, zwanego dalej Plebiscytem, jest Grupa PWM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ulicy Rydygiera 8 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000418041, zwana dalej Organizatorem.
2. Plebiscyt odbywać się będzie w okresie od 01.04.2015 roku do 01.03.2016 roku.
3. Celem Plebiscytu jest wyłonienie Hotelu, znajdującego się na terenie Polski, który w drodze głosowania zwyciężył w danej kategorii.
4. Uczestnikami Plebiscytu są użytkownicy serwisu Hoteleluksusowe.pl, którzy głosują na najlepszy Hotel w jednej z sześciu kategorii.
5. Organizator ustala kategorie, w których przeprowadza się Plebiscyt. Ustalone kategorie w Plebiscycie to:
5.1 Hotele *****
5.2 Hotele ****
5.3 Hotele ***
5.4 Pałace i Zamki
5.5 Spa
5.6 Debiut Roku
6. Biorąc udział w niniejszym głosowaniu Uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego
postanowień.
7. Głosowanie przeznaczone jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. W głosowaniu nie mogą
brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani ich krewni lub powinowaci do II
stopnia.
8. Oficjalna strona internetowa plebiscytu Hotele Luksusowe 2016 i głosowania:
www.hoteleluksusowe.pl
9. Zasady głosowania:
a) Biorący udział w niniejszym głosowaniu Uczestnicy mogą oddać głos na dowolny Hotel (w jednej z sześciu kategorii) znajdujący się na
terenie Polski.
b) Biorący udział w niniejszym głosowaniu Uczestnicy mogą oddać głos korzystając z modułu do głosowania znajdującego się na stronie
Hoteleluksusowe.pl oraz na stronie facebook.com/HoteleLuksusowe.
c) Jeden uczestnik może oddać jeden głos w danej kategorii.
d) Po zakończeniu głosowania wszystkie oddane głosy zostaną poddane weryfikacji.
e) Głosy oddane niezgodnie z niniejszym Regulaminem zostaną odrzucone i nie będą miały wpływu na wyniki plebiscytu.

10. Ogłoszenie wyników głosowania:
a) W głosowaniu w każdej kategorii wygrywa hotel, który uzyskał największą liczbę głosów.
b) W przypadku zdobycia takiej samej liczby głosów przez więcej niż jeden obiekt, wygrywa ten, który otrzymał głos jako ostatni w czasie
trwania Plebiscytu.
c) Ogłoszenie wyników Plebiscytu Hotele Luksusowe 2016 odbędzie się na stronie www.hoteleluksusowe.pl 30 marca 2016 r.
d) Zwycięzca Plebiscytu "Hotele Luksusowe 2016" otrzyma tytuł Najlepszego Hotelu w danej kategorii.
e) Zwycięzca Plebiscytu "Hotele Luksusowe 2016" otrzyma pakiet reklamowy "Pakiet 1", który będzie mógł wykorzystać w przeciągu 6
miesięcy od momentu ogłoszenia wyników głosowania w serwisie Hoteleluksusowe.pl.
11. Postanowienia końcowe:
a) Wypełniając formularz głosowania na stronie www.hoteleluksusowe.pl Uczestnik Głosowania wyraża zgodę na umieszczenie jego
danych osobowych w bazie danych Organizatora. Dane będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z plebiscytem
Hotele Luksusowe 2016 oraz w celach marketingowych (np. przesyłanie informacyjnego newslettera pocztą elektroniczną) zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi Głosowania przysługuje prawo wglądu do swoich
danych osobowych i ich aktualizacji.
b) Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach niniejszego konkursu jest jego Organizator.
c) Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Głosowania z niniejszym regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi Głosowania w ciągu 7 dni od daty zakończenia Głosowania. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą
rozpatrywane.
d) Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji
Grupa PWM Sp. z o.o. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika składającego reklamację.
e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu serwisu www.hoteleluksusowe.pl zaistniałe z przyczyn
technicznych lub niezależnych od Organizatora, oraz jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze
zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.
f ) Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady głosowania w plebiscycie Hotele Luksusowe 2016.
g) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą
naruszać praw nabytych przez Uczestników Głosowania. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej za
pośrednictwem strony www.hoteleluksusowe.pl
h) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje organizator.

