
Regulamin Konkursu „Wspomnienie z Arche Hotelu” 

§1. Organizator Konkursu. 

Organizatorem konkursu jest firma Arche S.A. oraz Stowarzyszenie Wspólnota Arche z siedzibą w 
Warszawie, ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa. 

§2. Partnerzy Konkursu 

Partnerami Konkursu są: hotele w sieci Arche tj.: 

 Pałac i Folwark Łochów 
 Zamek Janów Podlaski 

 Hotel Tobaco w Łodzi 
 Koszary Arche Hotel 

 Cukrownia Żnin 
 Arche Hotel Częstochowa 

 Arche Hotel Lublin 

 Arche Hotel Poloneza 
 Arche Hotel Krakowska 

 Arche Hotel Geologiczna  
 Arche Hotel Puławska Residence 

 Arche Residence Łódź 
 Arche Hotel Siedlce 
 Arche Hotel Piła 

 Arche Hotel Wrocław 
 Dwór Uphagena Arche Gdańsk 

 Siedlisko Arche 

§3. Założenia 

1. Temat pracy konkursowej: Wspomnienie z pobytu w Arche Hotelu. 

2. Celem konkursu jest rozwijanie twórczej aktywności plastycznej, rozbudzanie wyobraźni oraz 
kreatywnego myślenia dziecka, propagowanie sztuk plastycznych. 

3. Konkurs skierowany jest do dzieci przebywających w Arche Hotelach. 
4. Za organizację w zakresie oceny i ekspozycji prac konkursowych odpowiedzialny jest 

Organizator Konkursu. 
5. Harmonogram Konkursu: 

 rozstrzygnięcie konkursu: do 10 dnia każdego miesiąca; 

 powiadomienie laureatów konkursu: do 15 dnia każdego miesiąca 
 

6. Dostarczenie wykonanego rysunku na konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu. 

7. Prace plastyczne należy dostarczyć do recepcji hotelu w trakcie pobytu w Arche Hotelu. 
8. Na odwrocie rysunku należy opisać: 

Nazwę Arche Hotelu, którego dotyczy rysunek 

Imię i nazwisko dziecka 

Wiek dziecka 

Imię i nazwisko opiekuna/ rodzica 



Tel. kontaktowy 

e-mail kontaktowy 

9. Jeden uczestnik może zgłosić podczas jednego pobytu do 3 prac. 

 

§4. Ocena prac konkursowych 

 

1. Praca plastyczna musi być pracą własną uczestnika i musi dotyczyć tematu konkursu. 

2. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu będzie oceniała prace zgodnie z 

kryteriami: 

 zgodności z tematem konkursu;  

 pomysłowości;  

 oryginalności ujęcia tematu;  

 estetyki wykonania. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu. 

4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przy zachowaniu anonimowości prac. Po ostatecznej decyzji 

komisji Konkursowej wyniki zostaną opublikowane za pośrednictwem mediów 

społecznościowych @grupaarche, @hotelearche na Facebooku. 

5. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

§4. Nagrody 

 

1. Nagroda główna przyznawana jest raz w miesiącu - voucher na pobyt w wybranym Arche 

Hotelu dla rodziny, zawierający nocleg w pokoju rodzinnym, śniadanie, rekreacje dostępna na 

terenie obiektu. 

2. Voucher nie jest nagrodą pieniężną i nie podlega wymianie na środki finansowe. 

 
§5. Postanowienia końcowe 

 
1. We wszystkich sprawach spornych decydujący głos należy do Komisji Konkursowej. 

2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie także umieszczona na stronie internetowej 

www.arche.pl, jednocześnie podana zostanie do wiadomości publicznej. 

3. Prace nie podlegają zwrotowi. 

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu lub w przypadku osób niepełnoletnich 

przez ich prawnych opiekunów dla potrzeb promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych 

osobowych z dn. 29.08.1997r. (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926, z późn. zm.). 

5. Administratorem Państwa danych osobowych jest ARCHE S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. 
Puławska 361; 01-802 Warszawa  

6. Administrator będzie przetwarzać udostępnione dane osobowe osób z zastosowaniem zasad 

bezpiecznego przetwarzania danych osobowych, stosownie do treści Rozporządzenia. 

 

7. Uczestnik konkursy ma prawo do: 1/ dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii 

danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 2/ sprostowania swoich nieprawidłowych 

danych; 3/ żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia 

okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 4/ żądania ograniczenia przetwarzania danych w 

przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 5/ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

http://www.arche.pl/


w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO; 6/ przenoszenia dostarczonych danych, 

przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

8. Jeżeli Uczestnik konkursy uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, 
może wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). Dodatkowych 

informacji związanych z ochroną danych osobowych udziela powołany przez Arche S.A. 
Inspektor Ochrony Danych: tel: +48 22 211 18 60, e-mail: rodo@auraco.pl  lub ARCHE S.A. z 
siedzibą w Warszawie adres: ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa 
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