
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
„WEEKEND W GÓRACH”

§ 1.

1.  Nagrodą  za  zdobycie  Głównej  Nagrody  za  największą ilość  relacji  lub/  i  postów  z  następującymi
oznaczeniami: @denley.pl i #denleypl zawierających autorską fotografię przedstawiającą odzież, zakupioną w
sklepie  internetowym  www.denley.pl przez  Uczestnika  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  od  dnia  ogłoszenia
Konkursu pt. “WEEKEND W GÓRACH”, jest bon (również: zaproszenie) o wartości 1172 złotych 49 groszy
(brutto)  z  terminem  ważności  do  dnia  30.06.2020  r.,  uprawniający  do  pobytu  w  Hotelu  Gołębiewski  w
Karpaczu, zwanym dalej Hotelem.

2. Powyższe zaproszenie wygenerowano na podstawie rezerwacji pobytu w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu
dokonanej przez Bolf sp. z o.o. sp. K. w dniu 20.02.2020 roku. Numer rezerwacji: 261/2020/V

3. Zaproszenie obejmuje:
a). 2 noclegi dla dwóch osób dorosłych w pokoju 2 osobowym

4. Dodatkowo, w cenie oferty, zawierają się:
a). Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego w godz. 7.00-11.00 w Restauracji Czerwonej;
b). Kolacja w formie bufetu szwedzkiego w godz. 19.00-21.00 w Restauracji Czerwonej;
c).  Relaks i odprężenie w Parku Wodnym Tropikana, w godz. 8.00-21.00. W skład oferty wchodzą: baseny,
sauny,  jacuzzi  z  widokiem  na  góry,  grota  solna,  tężnia  solankowa,  grota  śnieżna,  brodzik  dla  dzieci  z
piaskownicą, zjeżdżalnie, siłownia.
Więcej informacji w linku: http://www.golebiewski.pl/karpacz/atrakcje/park-wodny-tropikana;
d). Klub Nocny/dyskoteka w piątki i soboty od godz. 22.00;
e). Klub dla Dzieci w godz. 09:00-17:00, a w nim zajęcia dla dzieci, gry oraz zabawy;
f). Dancing w Restauracji Zielonej od godz.20.00 w piątki i soboty;

5. Pobyt w Hotelu rozpoczyna się posiłkiem kolacja w dniu przyjazdu i kończy posiłkiem śniadanie w dniu
wyjazdu.  Nie  ma  możliwości  przesunięcia  zaplanowanych  posiłków  na  inny  dzień  ani  rekompensaty  w
przypadku ich niewykorzystania.

6. Doba hotelowa zaczyna się od godz. 15.00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 12.00 w dniu wyjazdu.
Możliwe jest nieodpłatne przedłużenie doby hotelowej, po uprzednim zgłoszeniu w recepcji hotelu oraz w
miarę dostępności miejsc.

7. Parking dla Gości Hotelu:
a). Parking dozorowany dodatkowo płatny - Hotel nie prowadzi rezerwacji miejsc parkingowych:
b). Parking zewnętrzny - 30 zł/doba/auto
c). Parking wewnętrzny - 40 zł/doba/auto


