REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ WAKACJE MARZEŃ Z
TRIP ENERGY”

§1
Niniejszy regulamin określa zasady konkursu „WYGRAJ WAKACJE
MARZEŃ Z TRIP ENERGY”.
Organizatorem konkursu jest firma Trip Energy sp. z o.o. z siedzibą na ul. Św.
Jadwigi 1G, 55-100 Trzebnica.
Okres trwania konkursu: 14.05.2021 do 31.07.2021.
Każdy klient który w okresie obowiązywania konkursu zakupi instalację
fotowoltaiczną, pompę ciepła lub zestaw fotowoltaika + pompa ciepła u
organizatora w dniach 14.05.2021 do 31.07.2021 , weźmie udział w
losowaniu nagrody w postaci 7-dniowego pobytu dla dwóch osób w
hotelu SKAL Hotel**** w Ustroniu Morskim.
§2
Losowanie oraz ogłoszenie zwycięzcy odbędzie się dnia 03.08.2021.
Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej drogą telefoniczną oraz
mailową. Zwycięzca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia nagrody w
ciągu 24 godzin. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inny produkt lub
otrzymania równowartości nagrody w pieniądzu.
§3
Zwycięzca wyraża zgodę na wideo oraz fotorelację z pobytu w hotelu SKAL
wykonaną przez Organizatora we wskazanym dniu oraz udziela zgody na
wykorzystanie swojego wizerunku na stronie www, portalach społecznościowych,
materiałach reklamowych Organizatora oraz partnerów handlowych Organizatora.
Zwycięzca wyraża zgodę na wideo oraz fotorelację z realizacji montażu instalacji
fotowoltaicznej oraz udziela zgody na wykorzystanie wizerunku miejsca montażu
mikroinstalacji na stronie www, portalach społecznościowych, materiałach
reklamowych Organizatora oraz partnerów handlowych Organizatora.
Zwycięzca jest zobowiązany do wykorzystania wygranej w dniach 03-28.08.2021.

§4
Pobyt w hotelu SKAL Hotel**** obejmuje:
-noclegi w komfortowych pokojach,
-śniadania oraz obiadokolacje w formie bufetu,
-wstęp do strefy wellness, (sauna fińska, sauna solna, łaźnia parowa aromatyczna,
lodopad, jacuzzi)
-wstęp do Aquaparku Helios (1 wejście dziennie dla każdej osoby na 1 godzinę)
-2 x seans w grocie solnej z tężnią solankową oraz generatorem aerozolu solnego
-5 x seans w Komorze Normobarycznej
-codzienne mierzenia natlenienia organizmu w Recepcji SPA
-warsztaty barmańskie z degustacją alkoholi
-warsztaty kulinarne dieta- fit
-wstęp do Sali fitness
-internet wifi
§5
Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu
przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) dalej „RODO”, jest Trip Energy sp. z o.o.z ul. Św.
Jadwigi 1G, 55-100 Trzebnica.
§6
Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych
dotyczących Konkursu mają charakter jedynie informacyjny.
Uczestnik konkursu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, rozumie
jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go
przestrzegać. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją
Regulaminu. Brak akceptacji regulaminu w całości skutkuje wykluczeniem
uczestnika z konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania
konkursu, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez
Uczestników przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane.
Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do
reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują
odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przepisy kodeksu
cywilnego.
Zarząd Trip Energy Sp. z o.o.

