
REGULAMIN KONKURSU 
„Kup mieszkanie i wygraj weekend w 5* Hotelu Belweder w Ustroniu”.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu  „Kup mieszkanie  i  wygraj  weekend w 5* Hotelu  Belweder  w

Ustroniu” jest firma GRAS INVEST s.c. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Wiejskiej 7, 

NIP: 651-170-61-93, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Niektóre  czynności  związane  z  przeprowadzeniem  wykonuje  w  imieniu  i  na  rzecz

Organizatora Radio 90 z siedzibą w Rybniku, przy ul. Rudzkiej 13e, NIP: 647-052-42-70.

3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.

5. Celem Konkursu jest promocja produktów Organizatora: mieszkań „Bursztynowy Zakątek

III” oraz apartamentów „Okrzeszyniec”.

6. Konkurs trwa od dnia 19 września 2016 r. do dnia 31 października 2016 r. (dalej: „Okres

Trwania Konkursu”)

  

§ 2 Uczestnicy konkursu

1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci, które

są osobami pełnoletnimi.

2. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w Konkursie brała udział osoba niespełniająca

warunków  uczestnictwa,  zostanie  ona  wykluczona  z  Konkursu  oraz  pozbawiona

ewentualnej nagrody w Konkursie.

3. Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnik powinien:

a).  dokonać  zakupu  lub  podpisania  umowy rezerwacyjnej,  notarialnej  i  wiążącej  na

mieszkanie  w  Bursztynowym  Zakątku  III,  przy  ul.  Obwiednia  Południowa  lub  na

mieszkanie w apartamentach na Okrzeszyńcu, w dniach od 19 września 2016 r.  do 31

października 2016 r. 



b). wpłacić zaliczkę w wysokości oraz w terminie określonym w umowie rezerwacyjnej.

§ 3 Nagroda i przebieg Konkursu

1. W Konkursie przyznana zostanie 1 nagroda główna (dalej: „Nagroda”)

a). voucher na weekend dla dwóch osób w 5* Hotelu Belweder w Ustroniu, w terminie

ustalonym  przez  Laureatów,  jednak  nie  później  niż  do  31  stycznia  2017  r.  (z

wyłączeniem: Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz Nowego Roku).

2. Losowanie zwycięzcy odbędzie się w siedzibie firmy GRAS INVEST s.c., w Rybniku, przy

ul. Wiejskiej 7, w terminie podanym przez Organizatora do wiadomości wszystkich osób

biorących udział w Konkursie, jednak nie później niż do 7 dni po zakończeniu Konkursu, tj.

do dnia 7 listopada 2016 r.

3. W przypadku, gdy podczas rozstrzygnięcia Konkursu, osoba, która zostanie wylosowana nie

będzie obecna, traci ona tym samym prawo do nagrody, które automatycznie przechodzi na

kolejną, wylosowaną osobę.

4. Laureat  Konkursu  nie  ma  prawa  do  wymiany nagrody  na  nagrodę  innego  rodzaju,  ani

żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.

5. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.  

6. Nagroda, w formie imiennego voucheru zostanie przekazana Laureatowi w terminie do 7

dni od dnia losowania.


