
Regulamin Konkursowy

1. Konkurs „Spa za darmo” trwa od 03.10.2014 od godz. 20:00 do godz. 12:00 dnia 
14.02.2015 r. 

2. W tym czasie Uczestnicy rejestrują się za pomocą formularza zamieszczonego pod adresem:
http://www.patrona.pl/konkurs, gdzie pod rygorem uczestnictwa w konkursie muszą podać 
prawdziwe dane: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mailowy. 

3. Każdy z Uczestników ma prawo do jednorazowej rejestracji i uzyskania poprzez to jednego 
głosu/udziału w konkursie. 

4. Poprzez rejestrację Uczestnik nabywa prawo do uzyskania zniżki na turnus rehabilitacyjny 
zgodnie z postanowieniami punktów 17-24 niniejszego regulaminu.

5. Po rejestracji Uczestnika w systemie zostanie nadany mu unikalny numer rejestracji w 
konkursie, który zostanie przesłany sms-em na podany przez niego poprawny nr telefonu. 
Przesłany numer rejestracji uprawnia Uczestnika do udziału w konkursie. O ile Uczestnik 
podał swój adres poczty e-mail, na adres ten zostanie również numer rejestracji w konkursie.

6. Udział w konkursie wziąć mogą tylko osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność 
prawną. 

7. Pracownicy BURW Patrona oraz osoby z nimi związane rodzinnie lub towarzysko nie mogą 
brać udziału w konkursie. 

Nagroda Główna

8. Konkurs o Nagrodę Główną zostanie rozstrzygnięty pod warunkiem rejestracji co najmniej 
500 unikalnych Uczestników. 

9. Nagrodą Główną w konkursie są vouchery, uprawniające do:
7.1 Jeden voucher uprawniający do darmowego wyjazdu dla jednej osoby na pobyt o 
wartości do 1000,zł do jednego z obiektów dostępnych wg cennika na stronie 
www.patrona.pl/SPA_wybor, do wykorzystania do końca 2015r., przy czym, jeśli cena wybranego przez 
Uczestnika pobytu jest wyższa niż 1000,zł Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy 1000,zł 
a wartością wybranego pobytu.
7.2. Dwa vouchery o wartości 500, zł każdy na zakup pobytu SPA dostępnego na stronie 
www.patrona.pl/SPA_wybor, do wykorzystania do końca 2015r., przy czym Uczestnik jest zobowiązany do 
pokrycia różnicy pomiędzy 500,zł a wartością wybranego pobytu.

10.Beneficjent nagrody jest zobowiązany do podpisania umowy dotyczącej zakupu wybranego 
pobytu zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi umów obowiązującymi w BURW 
Patrona oraz do zapłaty kwoty wartości turnusu pomniejszonej o wartość upustu 
wynikającego z konkursu. 

11.Beneficjentom nie przysługują żadne ekwiwalenty pieniężne i niematerialne za 
niewykorzystanie pobytu, jego części, skrócenia pobytu czy rezygnacji z wyjazdu, który jest
przedmiotem Nagrody Głównej. Beneficjent ma tylko prawo wykorzystać Nagrodę Główną 
lub z niej zrezygnować. Może natomiast przekazać prawo do wykorzystania Nagrody 
Głównej innej osobie, która, chcąc skorzystać z Nagrody musi się podporządkować 
wszystkim postanowieniom niniejszego regulaminu na prawach i obowiązkach Beneficjenta.

12. Beneficjent Nagrody Głównej wybiera jeden z dostępnych pobytów w ośrodkach 
prezentowanych w ofercie BURW Patrona (na stronie: www.patrona.pl/SPA_wybor) w 
przedziale czasowym rozpoczęcia pobytu: od 01.03.2015 i zakończenia pobytu: do 
31.12.2015 r. BURW Patrona zastrzega sobie prawo do wyłączenia z oferowania 
Beneficjentowi miejsc w dowolnych obiektach podanych na powyższej stronie, bez 
podawania przyczyn. 

13. Beneficjent nagrody może zwrócić się do BURW Patrona o wykorzystanie Nagrody 
Głównej w innym terminie. Jednak od dobrej woli i możliwości BURW Patrona zależy 
zamiana terminu realizacji Nagrody Głównej. 

14. Losowanie Nagrody Głównej.
14.1. Najpóźniej w dniu 17.03.2015 Komisja w składzie 3 pracowników BURW Patrona 
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rozstrzygnie konkurs i wyłoni Beneficjenta (Beneficjentów) Nagrody Głównej w drodze 
losowania. Zostanie sporządzony protokół z losowania.
14.2. Spośród pierwszych 500 zarejestrowanych Uczestników zostanie wylosowany 
Beneficjent vouchera uprawniającego do darmowego wyjazdu dla jednej osoby na pobyt o 
wartości do 1000,zł 
14.3. Spośród kolejnych 200 (o kolejności 501-700) zarejestrowanych Uczestników zostanie
wylosowany Beneficjent vouchera o wartości 500, zł. 
14.4. Spośród następnych 200 (o kolejności 701-900) zarejestrowanych Uczestników 
zostanie wylosowany Beneficjent vouchera o wartości 500, zł. 
14.5. Następnie BURW Patrona skontaktuje się z Beneficjentem (Beneficjentami) konkursu 
drogą telefoniczną w ciągu 2 dni roboczych w godzinach pracy Biura, tj: 8-18:00,  a 
następnie potwierdzi wygraną mailem. BURW Patrona nie ponosi odpowiedzialności za 
nieprawdziwe lub błędne dane podane przez Uczestnika/Beneficjenta 
(Beneficjentów)konkursu.
14.6. BURW Patrona podejmie jednorazową próbę kontaktu z wylosowanym Beneficjentem 
(Beneficjentami)  nagrody. W przypadku niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego 
losowanie odbędzie się powtórnie i zostanie wyłoniony nowy Beneficjent nagrody. W razie 
konieczności czynność ta będzie powtarzana aż do wyłonienia Beneficjenta nagrody, z 
którym uda nawiązać się kontakt. Zmiany w osobach Beneficjentów zostaną zapisane w 
protokole konkursu. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie  www.patrona.pl/konkurs

15. Beneficjent nagrody ma obowiązek podpisania i odesłania umowy zakupu usług objętych 
niniejszym konkursem w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania umowy drogą poczty 
tradycyjnej, pod rygorem unieważnienia prawa do wykorzystania Nagrody Głównej. Za datę
wpływu uważa się datę otrzymania umowy przez BURW Patrona. 

16. W przypadku przekroczenia przez Beneficjenta nagrody terminów umownych, przesyłania 
dokumentów, BURW Patrona zastrzega sobie prawo do anulowania wyników wyboru 
Beneficjenta (Benficjentów). 

Nagroda Rabat na turnus rehabilitacyjny 2015

17. Nagroda Rabat na turnus rehabilitacyjny 2015 to nagroda w postaci rejestracji w systemie z 
możliwością otrzymania zniżki na wyjazd na turnus rehabilitacyjny w wybranym przez 
zarejestrowanego Uczestnika terminie i obiekcie w ciągu roku 2015.

18. Rejestrując się w systemie Uczestnik otrzymuje informację o zniżce orientacyjnej na 
zasadzie First Minute już w momencie rejestracji, a jej wysokość będzie gwarantowana 
zgodnie z cennikiem w momencie publikacji cennika na rok 2015.

19. Nie wszystkie cenniki, których dotyczą zniżki są publikowane w czasie rzeczywistym na 
stronie  http://www.patrona.pl/konkurs. Wynika to z narastającego opracowywania cenników
na rok 2015. W momencie opublikowania cennika dla danego obiektu stosowna dla niego 
zniżka będzie gwarantowana. BURW „Patrona” deklaruje, że obecnie podane zniżki 
orientacyjne w dużym przybliżeniu odzwierciedlają możliwe zniżki gwarantowane, które 
opublikowane zostaną w obowiązujących na rok 2015 cennikach.

20. Nagroda Rabat uprawnia do zniżki ceny przy zakupie usług oferowanych przez BURW 
„Patrona” obiektów z cennikami  na stronie internetowej http://www.patrona.pl/konkurs dla 
jednego lub większej ilości rezerwowanych przez Uczestnika osób. Każda kolejna osoba, 
którą przedstawi Uczestnik konkursu może nabyć zniżkę na turnus w czasie trwania tego 
konkursu.

21. Chcąc skorzystać z upustu cenowego Beneficjent Nagrody Rabat jest zobowiązany do 
podpisania umowy dotyczącej zakupu wybranego pobytu zgodnie z ogólnymi zasadami 
dotyczącymi umów obowiązującymi w BURW Patrona oraz do zapłaty kwoty wartości 
turnusu pomniejszonej o wartość zniżki wynikającej z publikowanego na  stronie  
http://www.patrona.pl/konkurs cennika na rok 2015. Kwota rabatu zostanie potrącona z 
należnej z tytułu rezerwacji zaliczki. Prawo do podpisania umowy wystąpi po 
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opublikowaniu obowiązujących cenników na stronie http://www.patrona.pl/konkurs.
22. BURW Patrona zastrzega sobie prawo do wyłączenia z oferowania Uczestnikowi miejsc w 

dowolnych obiektach podanych na powyższej stronie bez podawania przyczyn. 
23. Wysokość zniżki orientacyjnej jest odpowiednia dla każdego z oferowanych obiektów w 

przedziale kwotowym „od...do...”, (np.: od 45 do 85 zł), a wysokość obowiązującej zniżki 
zależeć będzie od publikowanych cenników w danym przedziale czasowym.

24. Podane wysokości orientacyjnych zniżek nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, a 
jedynie odzwierciedlają prawdopodobną wysokość zniżki, do której nabywa prawo 
Uczestnik rejestrując się w konkursie.  Tak więc Uczestnik nie może wysuwać żadnych 
roszczeń do praw nabytych od BURW „Patrona” przez publikacją aktualnych cenników na 
rok 2015 na stronie http://www.patrona.pl/konkurs . Jednak BURW „Patrona” dołoży 
wszelkich starań by rzeczywiście Uczestnik skorzystał ze zniżek w wysokości orientacyjnie 
podawanej na stronie http://www.patrona.pl/konkurs lub korzystniejszych dla niego o ile tak 
będzie stanowił cennik.

Postanowienia ostateczne

25. Uczestników (Beneficjentów) konkursu obowiązują aktualne „Warunki Uczestnictwa Biura
Usług Rehabilitacyjno-Wypoczynkowych „Patrona” Sp.j. w imprezach krajowych”. 

26. Za wszelkie awarie internetu, sprzętu powstałe u Uczestnika i wykluczające go z udziału w 
konkursie BURW "Patrona" nie ponosi odpowiedzialności. 

27. BURW „Patrona” nie ponosi również odpowiedzialności za nieprawidłowe odczytanie 
przez oprogramowanie na urządzeniach Uczestnika numerów rejestracji w konkursie. 
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