
REGULAMIN AKCJI "Wygraj pobyt w Hotelu Bania" 
 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem akcji „Wygraj pobyt w Hotelu Bania’’ (zwanego dalej: „Akcją”) jest 
firma SAT TS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grochowska 27, 60-277 Poznań 
(zwana dalej: „Organizatorem”).  

2. Akcja jest realizowana na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.  

§ 2 Uczestnicy Akcji 

1. W Akcji, na warunkach określonych w regulaminie, może wziąć udział każdy kto w 
wyznaczonych dniach odwiedzi jeden z salonów S’portofino lub sklep internetowy 
www.sportofino.com i dokona zakupu produktów z kolekcji wiosna/lato 2017. 

 
2. W Akcji, na warunkach określonych w regulaminie, mogą brać udział tylko osoby 
pełnoletnie. Udział uczestników małoletnich dopuszczany jest jedynie za zgodą 
przedstawiciela ustawowego.  
 
3. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm 
współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu akcji ani członkowie najbliższej 
rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się 
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców 
małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  

4. Organizator, świadom odpowiedzialności prawnej, oświadcza, że wynik Akcji nie 
zależy w żadnym stopniu od jakiegokolwiek czynnika losowego, a mechanizm Akcji 
nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (Dz.U. z 2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zmianami). 

§ 3 Główne założenia 

1. Głównym założeniem akcji jest odwiedzenie salonu S’portofino lub sklepu 
internetowego www.sportofino.com w wyznaczonym terminie. Najważniejszym 
elementem, który będzie decydował o zwycięstwie i przyznaniu nagrody jest 
dokonanie zakupu produktów z kolekcji wiosna/lato 2017 oraz pozostawienie swoich 
danych personalnych tj. imię, nazwisko, email, telefon sprzedawcy w salonie lub 
rejestracja w serwisie w przypadku dokonania zakupu w sklepie internetowym 
www.sportofino.com. 
 
2. Spośród klientów, którzy dokonają zakupu w wyznaczonym terminie, zostanie 
wybranych pięciu, którzy dokonali zakupu na najwyższą kwotę. W Akcji nie zostaną 
uwzględnione osoby, które w czasie trwania akcji dokonały zakupu w sklepie 
internetowym i zwróciły produkty z zamówienia. 
  
3. Każdy uczestnik może zgłosić udział w akcji dowolną ilość razy. Zakupy nie będą 
sumowane. 
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§ 4 Terminarz akcji 

 
1. Akcja potrwa od 10 - 31 marca 2017 roku w sklepie internetowym 
www.sportofino.com oraz w salonach S’portofino, mieszczących się w DM Klif w 
Warszawie, w Starym Browarze w Poznaniu, w DH Renoma we Wrocławiu, w Silesia 
City Center w Katowicach oraz w Hotelu SPA Dr Irena Eris w Polanicy-Zdroju w 
godzinach funkcjonowania centrów. 
Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej drogą e-mailową lub telefoniczną w 
terminie do 14 dni od daty zakończenia Akcji. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 
do wtorku, 17 kwietnia 2017 roku. 
 
2. Jeśli Organizatorowi nie uda się skontaktować z wygranym, nagroda zostanie 
przekazana kolejnej osobie, której wartość zakupu była następną w kolejności od 
najwyższej. 
 

§ 5 Nagrody 
 
1. Nagrodami w Akcji jest 5 Voucherów Hotelu Bania**** Thermal & Ski w Białce 
Tatrzańskiej. Każdy Voucher gwarantuje pobyt na dwie noce dla dwóch osób, w 
pokoju Comfort o wysokim standardzie ze śniadaniami, nielimitowany wstęp do 
wellness w Hotelu, nielimitowane wejściówki do Termy Bania, wstęp do Klubu Bania, 
Internet wi-fi i parking podziemny. Klient może zrealizować Voucher od 1.04-30.06 
oraz 1.09-30.11.2017 roku z wyłączeniem świąt i długich weekendów. Organizator 
akcji nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez klienta 
podczas pobytu w Hotelu Bania**** Thermal & Ski w Białce Tatrzańskiej. 
 

§ 6 Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 
zm.) zebranych w trakcie trwania Akcji jest SAT TS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 
przy ul. Grochowskiej 27 60-277 Poznań.  

2. Uczestnik przystępując do Akcji wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych przez SAT TS Sp. z o.o. w celach organizacji i przeprowadzenia Akcji, 
wyłonienia i powiadomienia Uczestników o wynikach akcji, przekazania nagrody (w 
tym realizacji nagród, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu), jak również w celach 
promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez SAT TS Sp. z o.o. 
działalnością.  

3. Uczestnicy Akcji mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 
poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego 
wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.  

4. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie 
adresu e-mail lub innych danych podanych w Zgłoszeniu.  
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§ 7 Postępowanie reklamacyjne 

1. Decyzje organizatora, co do rozdziału nagród, są ostateczne i nie przysługuje od 
nich odwołanie. 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują 
od momentu zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej 
www.sportofino.com. 

2. Regulamin zostanie udostępniony w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
internetowej www.sportofino.com.  

3. Wszelkie informacje o Akcji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i 
reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają 
wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.  

4. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji bez podania przyczyn.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 
prawa polskiego.  
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