
 

 

Regulamin konkursu „Konkurs Mikołajkowy AżPoMorze” 

 

§ 1. Postanowienia Ogólne 

 

Niniejszy regulamin określa zakres i warunki akcji konkursowej pn. „Konkurs 

Mikołajkowy AżPoMorze”, zwany dalej Konkursem. Organizatorem Konkursu jest 

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. z siedzibą w 

Szczecinie. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Wzięcie udziału w 

Konkursie oznacza zgodę jej uczestnika na warunki określone niniejszym 

regulaminem. 

 

§ 2. Warunki Konkursu 

 

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba która ma ukończone 18 lat oraz 

odpowie na zadane przez organizatorów pytanie. 

2. Polecenie konkursowe brzmi  

Nadaj jednemu ze zdjęć opublikowanych na blogu Aż Po Morze świąteczną 

aurę! 

3. Prace konkursowe należy przesyłać przy użyciu formularza konkursowego 

dostępnego pod adresem do dnia 21 grudnia 2014 r.  

4. Zwycięzca zostanie ogłoszony 22 grudnia 2014 roku. 

5. Zwycięzcą Konkursu jest osoba, której praca zostanie najwyżej oceniona przez 

komisję konkursową powołaną przez organizatora Konkursu.  

6. Zwycięzca zostanie poinformowany pocztą elektroniczną o wynikach Konkursu  

7. Najlepsze prace konkursowe zostaną opublikowane na blogu azpomorze.pl  

8. Nagrodą w Konkursie jest voucher dla dwóch osób na pobyt w Hotelu Vestina w 

Międzyzdrojach indywidualnie ustalonym terminie, wybranym spośród 

dostępnych terminów zaproponowanych przez obiekt.  

 

§ 3. Praca konkursowa 

 

1. Praca konkursowa powinna zawierać: 

a. Imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie 

b. Numer telefonu 

c. Adres poczty e-mail 

d. Wykonane zadanie konkursowe w formie grafiki. (patrz § 3, pkt 2,3) 

http://www.azpomorze.pl/


 

 

e. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem „Konkursu 

Mikołajkowego Aż Po Morze” i akceptacji jego treści. 

f. Jeden uczestnik może wykonać maksymalnie 3 prace konkursowe 

2. Grafika powinna być przesłana w jednym z popularnych formatów grafiki 

rastrowej. (.jpg, .png, .bmp), etc. lub pdf. Dopuszczalna jest animacja w 

formacie .gif) 

3. W przypadku prac wykonywanych ręcznie dozwolony jest skan lub dobrej jakości 

fotografia przygotowanej pracy.(min. 5 mpix, dobre warunki oświetleniowe) 

4. Dopuszcza się dołączenie do trzech plików graficznych. 

 

§ 4. Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy regulamin jest dostępny na blogu azpomorze.pl  

2. „Konkurs Mikołajkowy Aż Po Morze” nie łączy się z innymi konkursami 

przeprowadzanymi przez organizatora  

3. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika zawartych w zgłoszeniu dla 

potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)". 

4. Spory, które mogłyby wyniknąć z tytułu wykonania zobowiązań związanych z 

niniejszym Konkursem będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku 

możliwości dojścia do porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy sąd 

powszechny. 

5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora Konkursu ani 

członkowie ich rodzin. 

6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem 

zastosowanie mają przepisy polskiego prawa. Wszelkie opracowania 

dokonywane na podstawie niniejszego regulaminu mają charakter wyłącznie 

informacyjny. 


