
Regulamin konkursu  
„Wygraj weekend w Pałacu Manowce” 

 

1. Postanowienia ogólne i definicje 

 

1.1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady prowadzenia       
Konkursu „Wygraj weekend w Pałacu Manowce”, warunki udziału w         
Konkursie oraz prawa i obowiązki osób uczestniczących w Konkursie (dalej          
„Uczestników”).  

1.2. Konkurs organizowany jest przez Pałac Manowce Sp. z o.o., adres          
korespondencyjny: ul. Fasolowa 33, 02-482 Warszawa, NIP: 5222997539,        
(dalej „Pałac Manowce” lub „Organizator”). Organizator konkursu jest        
jednocześnie Fundatorem nagrody (“Fundator”).  

1.3. Partner Medialny - partnerem medialnym konkursu jest Wedding.pl Sp. z          
o.o., adres korespondencyjny: Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, NIP:         
8513166767 (dalej “Partner”) 

1.4. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Polski,         
która bierze udział w Konkursie, tj. każda osoba, która wysłała zgłoszenie           
konkursowe i spełniła warunki uczestnictwa w Konkursie.  

1.5. Laureat – Uczestnik Konkursu, którego zgłoszenie konkursowe zostało        
wybrane przez Jury konkursowe, spośród wszystkich odpowiedzi       
konkursowych zebranych w trakcie trwania Konkursu. Laureat otrzymuje        
Nagrodę Główną. 

1.6. Nagroda Główna – nagrodą główną Konkursu jest pobyt weekendowy w          
Pałacu Manowce dla narzeczonych i rodziców pary młodej (6 osób) o           
wartości 8200 zł netto.  

1.7. Jury – jury konkursowe, w którego skład wchodzą przedstawiciele         
Organizatora oraz przedstawiciele Partnera Medialnego. 

  
 

2. Czas trwania Konkursu 

 

2.1. Konkurs odbywa się od dnia 04.03.2021 roku do dnia 18.03.2021 roku do 
godziny 23.59 czasu polskiego. 

 

 

 

3. Zasady i udział w Konkursie 

 

3.1. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

 



3.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz podmioty         
współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych, a        
także członkowie rodzin osób wyżej wymienionych. 

3.3. Aby wziąć udział w Konkursie należy w czasie trwania Konkursu: 
a. zapoznać się z ofertą ślubną Pałacu Manowce w serwisie Wedding.pl 

dostępną na stronie https://wedding.pl/sale-weselne/palac-manowce 
lub stronie internetowej Pałacu Manowce: https://manowce.pl/wesela/ 

b. polubić profil Pałacu Manowce na Instagramie, 
c. napisać pod postem konkursowym na Instagramie, 

@pałac_manowce "Co najbardziej spodobało Ci się z oferty ślubnej 
Pałacu Manowce?" 

d. udostępnić post konkursowy w swojej relacji na Insta Stories z 
oznaczeniem profilu @palac_manowce 

3.4. Każdy Uczestnik może wysłać maksymalnie 1 zgłoszenie konkursowe. Jeżeli 
Uczestnik wyśle więcej niż 1 zgłoszenie konkursowe, Jury weźmie pod 
uwagę jedynie 1 zgłoszenie – to z najwcześniejszą datą wypełnienia.Jury ma 
również prawo do odrzucenia zgłoszeń konkursowych dokonanych przez 
tego samego Uczestnika pod różnymi nickami na Instagram, 

3.5. Realizacja zadań konkursowych po czasie Konkursu nie będzie brana pod 
uwagę. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji faktycznych dat 
realizacji zadań wymienionych w pkt. 3.3 przez Uczestnika. 

3.6. Uczestnik Konkursu nie może podawać się za osoby trzecie. Organizator nie 
ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez 
Laureata danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych 
służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi 
zmiany tych danych. W celu dokonania identyfikacji zwycięzca przy odbiorze 
Nagrody winien okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.  

3.7. Wyboru Laureata dokonuje Jury. Decyzja Jury jest ostateczna.  
3.8. Wyniki Konkursu (wybrany przez Jury komentarz uczestnika opublikowany 

pod postem konkursowym na Instagramie @palac_manowce), zostaną 
ogłoszone najpóźniej w dniu 25.03.2021 roku za pośrednictwem strony 
internetowej https://manowce.pl/co-u-nas/. Laureat otrzyma również 
powiadomienie o wynikach Konkursu za pośrednictwem wiadomości w 
aplikacji Instagram Pałacu Manowce.  

 

4. Nagroda Główna 

 

4.1. Nagrodą Główną w Konkursie jest pobyt weekendowy dla 6 osób w Pałacu 
Manowce (zameldowanie musi nastąpić w piątek po godzinie 15:00, 
wymeldowanie w niedzielę do godziny 11:00). Pobyt z pełnym wyżywieniem 
przeznaczony jest dla narzeczonych i ich rodziców. Odbiór nagrody możliwy 
jest w terminie lipiec - sierpień 2021 r.  

4.2. Nagroda zostanie przyznana jednemu Laureatowi, który zostanie wybrany 
przez Jury. 

4.3. Organizator skontaktuje się z Laureatem Jeżeli Laureat nie odpowie na 
wiadomość wysłaną przez Organizatora w aplikacji Instagram poprzez 
podanie swoich danych osobowych w przeciągu 10 dni od daty pierwszego 
kontaktu przez Organizatora, wówczas Laureat zostaje wykluczony z 

https://wedding.pl/sale-weselne/palac-manowce
https://manowce.pl/wesela/
https://manowce.pl/co-u-nas/


Konkursu, a jego prawo do Nagrody Głównej wygasa. Na jego miejsce Jury 
ma prawo wskazać innego Laureata. 

4.4. Jeżeli Laureat Konkursu do dn. 15.04.2021 r. nie ustali z Fundatorem terminu 
odbioru Nagrody, Jury ma prawo wskazać innego Laureata. 

4.5. Nie ma możliwości wymiany Nagrody Głównej na jej równowartość pieniężną 
lub na inne świadczenie.  

4.6. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody Głównej na rzecz osób 
trzecich.  

4.7. Dla uniknięcia wątpliwości, wybór osoby, której przyznana zostanie nagroda 
nie zależy od przypadku. 

4.8. Uczestnik, któremu przyznana zostanie nagroda może być zobowiązany do 
podania Organizatorowi dodatkowych danych osobowych niezbędnych dla 
dokonania rozliczeń podatkowych w zakresie podatku od wygranej (imię, 
nazwisko, adres zamieszkania, PESEL oraz nazwa i adres urzędu 
skarbowego). 

4.9. Do Nagrody Głównej zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości 11,11 
% brutto wartości Nagrody Głównej. Dodatkowa nagroda pieniężna, nie 
zostanie wydana Laureatowi Konkursu, lecz zostanie przeznaczona w całości 
na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. Organizator przekaże go na konto 
właściwego urzędu skarbowego.  

 

5. Dane osobowe 

 

5.1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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 jako: „RODO”) administratorem 
danych osobowych Uczestników jest Pałac Manowce. 

5.2. Dane Uczestnika będą przetwarzane w celach: 
a. organizacji i przeprowadzenia przez Organizatora Konkursu - na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Uczestnika zgody oraz 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - obowiązków prawnych; 

b. reklamacyjnych − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora, którym jest konieczność 
rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych w związku z Konkursem; 

c. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Konkursem - na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
realizowanego przez Organizatora Konkursu, którym jest możliwość dochodzenia 
roszczeń i obrony przed roszczeniami. 
5.3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, przy czym 

niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie danych skutkuje 
niemożliwością wzięcia udziału w Konkursie.  

5.4. Dane osobowe Uczestników, poza Partnerowi Medialnemu mogą być 
ujawniane następującym podmiotom:, dostawcom usług IT Organizatora, 
hostingodawcom, podmiotom świadczącym usługi doradcze i prawnicze na 
rzecz Organizatora. 



5.5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do 
realizacji celów, w których dane są przetwarzane lub do czasu wycofania 
zgody (jeśli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda) – w zależności, 
które ze zdarzeń wystąpi później. Organizator będzie je przechowywać do 
momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu 
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów 
prawa (np. prawa podatkowego czy przepisów o rachunkowości) – w 
zależności, które ze zdarzeń nastąpi później. 

5.6. W ramach realizacji Nagrody Pałac Manowce ma prawo do utrwalenia i 
rozpowszechniania wizerunku Laureata w celach związanych z promocją 
Fundatora.  

5.7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz 
prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania oraz do przenoszenia danych. 

5.8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, 
Uczestnik ma prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. 

5.9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika 
jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, Uczestnikowi 
przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych 
osobowych. 

5.10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych), jeśli Uczestnik sądzi, że przetwarzanie danych narusza 
RODO. 

 

6. Reklamacje 

 

6.1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być wnoszone do Organizatora w 
czasie trwania Konkursu oraz do upływu czternastu (14) dni od dnia jego 
zakończenia. Upływ wyżej wskazanego terminu nie powoduje wygaśnięcia 
roszczeń oraz nie narusza prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń na 
drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. 

6.2. Reklamację można złożyć poprzez: 
a. wysyłanie wiadomości e-mail na adres: events@manowce.pl, lub 
b. przesłanie w formie pisemnej pocztą na adres siedziby Organizatora. 

6.3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (w tym 
dane kontaktowe, na które Organizator powinien kierować odpowiedź na 
reklamację), jak również opis reklamacji. 

6.4. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od jej 
otrzymania, w sposób wskazany w treści reklamacji. Jeśli osoba składająca 
reklamację nie wskaże sposobu, Organizator udzieli odpowiedzi w formie, w 
jakiej reklamacja została złożona.  

6.5. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne. 

 

7. Postanowienia końcowe 



 

7.1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie Konkursu,          
przy czym został on udostępniony w sposób umożliwiający jego pobranie na           
urządzenie końcowe oraz przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku         
czynności. 

7.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują       
przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

7.3. Konkurs nie jest grą losową ani loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19             
listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

7.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie,          
z zachowaniem praw nabytych przez Uczestników. Organizator zastrzega        
sobie prawo odwołania Konkursu w każdym czasie bez podania powodów z           
zachowaniem praw nabytych przez Uczestników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


