REGULAMIN KONKURSU „DRACULA I PRZYJACIELE W PODRÓŻY”

I. WARUNKI OGÓLNE
1. Do udziału w konkursie mogą przystąpić dzieci w wieku 5-12 lat. Ideą konkursu jest wybranie
najpiękniejszych kart, na których dzieci narysują wspomnienie z podróży, którą właśnie odbyły (na
terenie Centrum Handlowego). Do udziału w konkursie mogą przystąpić jedynie dzieci, które w
recepcji otrzymają czystą kartę, którą będą mogły ozdobić. Aby otrzymać kartę, dzieci muszą zdobyć
cztery pieczątki, które animatorzy wbijają do paszportów. Paszporty dzieci otrzymują na początku
zabawy – w recepcji, gdzie recepcjonista wpisuje do paszportu imię dziecka, wiek oraz numer
telefonu do rodzica/opiekuna. Następnie dzieci biorą udział w podróży.
2. Po skończonej podróży, dzieci pod opieką animatorów przygotowują karty. Kiedy skończą swe
prace, oddają je do recepcji. Karty są na bieżąco selekcjonowane, a najładniejsze – zdaniem jury –
trafiają na tablicę znajdującą się przy recepcji. Ostatnie prace zbierane są o 17:30. Autorzy prac, które
znajdą się na tablicy, przechodzą do finału. Spośród prac jury wybiera trzy najpiękniejsze karty, po
czym wskazuje zwycięzcę (17:45).
3. Kryterium przyznania nagrody: kartka ma w pomysłowy, oryginalny sposób nawiązywać do
podróży z bohaterami komedii „Hotel Transylwania 3”, której dzieci były uczestnikami. Pod uwagę
brane są m.in.: inwencja, pomysłowość i wykonanie.
4. O 17:45 prowadzący ogłasza zwycięzców. Uczestnicy konkursu wraz z rodzicem/opiekunem mogą
pojawić się na miejscu w czasie ogłaszania werdyktu lub zostaną poinformowani o zwycięstwie
telefonicznie. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.
II NAGRODA
1. Nagrodą w konkursie jest voucher na wyjazd z biurem podróży Itaka o wartości 5 tys. zł, wraz z
opłaconym przez organizatora podatkiem od nagrody. Voucher należy wykorzystać w biurze podróży
Itaka od 31 sierpnia 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku.
2. W sytuacji niewykorzystania vouchera, nagroda przepada, a zwycięzca nie rości sobie praw do
zwrotu pieniędzy. Nagroda nie podlega wymianie ani spieniężeniu oraz zamianie na jakikolwiek inny
ekwiwalent. Nagrody nie można przekazać innej osobie.
3. Tryb rozpatrywania reklamacji: o zwycięstwie każdorazowo decyduje komisja konkursowa. Podjęta
decyzja jest ostateczna i nie podlega reklamacji.
4. Rodzic/opiekun laureata I miejsca zobowiązany jest do wypełnienia OŚWIADCZENIA DO CELÓW
PODATKOWYCH i przekazania go do organizatora.
5. Laureaci konkursu wybierają nagrodę z katalogu wycieczek biura podróży ITAKA (termin ważności
voucherów 31.08.2018-31.08.2019. Z chwilą wyboru, laureatów obowiązują regulaminy wycieczek
firmy Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Reymonta 39, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002269,
NIP 754-26-86-316, REGON 532179139.

INFORMACJE NA TEMAT VOUCHERA
1. Bon wakacyjny jest wystawiony przez NOWA ITAKA Sp. z o.o. z siedzibą w
Opolu.
2. Bon wakacyjny uzyskuje ważność jedynie w przypadku podpisania go
przez dwie osoby upoważnione przez NOWA ITAKA sp. z o.o. w Opolu
3. Bon wakacyjny może być użyty jedynie jako płatność (całkowita lub
częściowa) wyłącznie na wyjazdy organizowane przez NOWA ITAKA sp. z
o.o. z oferty Klubu Przyjaciół Itaki lato 2019, według cen katalogowych.
4. W przypadku zakupu wyjazdu o łącznej wartości niższej od wartości, na
jaką opiewa posiadany bon wakacyjny, nie zwraca się różnicy ceny.
5. W przypadku zakupu wyjazdu o łącznej wartości wyższej od wartości, na
jaką opiewa posiadany bon wakacyjny – można dokonać dopłaty w
formie gotówkowej lub przelewem.
6. Całkowita lub częściowa zamiana bonu wakacyjnego na gotówkę nie jest
możliwa.
7. Niniejszy bon wakacyjny nie stanowi papieru wartościowego.
8. Za bon zagubiony, skradziony lub utracony w jakikolwiek inny sposób nie
będzie wystawiany nowy Bon Wakacyjny.
9. Niniejszy bon jest nagrodą w konkursie związanym z promocją filmu
„Hotel Transylwania 3"
6. Nagrodami dla wszystkich trzech finalistów są zestawy gadżetów filmowych.

Regulamin dostępny jest na stronie www.tylkohity.pl oraz na miejscu.

