REGULAMIN KONKURSU
„Najbardziej romantyczny kierunek dla Dwojga - gdzie zabrałbyś/zabrałabyś swoją Drugą Połówkę?”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Najbardziej romantyczny
kierunek dla Dwojga - gdzie zabrałbyś/zabrałabyś swoją Drugą Połówkę?”, zwany dalej „Konkursem”.
Przedmiot Konkursu: aby wygrać należy w kilku zdaniach (minimum 40 słów) napisać o "najbardziej
romantycznym kierunku dla Dwojga, czyli miejscu, do którego chciałbyś/chciałabyś zabrać swoją
Drugą Połówkę". W odpowiedzi należy wskazać miejsce, które chcieliby Państwo zobaczyć, uzasadnić
swój wybór i zamieść wpis pod postem konkursowym na stronie www.fb.com/whynotholidays pod
zdjęciem
konkursowym
oraz
udostępnić
publicznie
post
konkursowy.
Organizatorem „Konkursu” jest portal Why Not HOLIDAYS.
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie internetowej Facebook
dla użytkowników tego serwisu, którzy są fanami profilu Why Not HOLIDAYS na
www.fb.com/whynotholidays.

WARUNKI UCZESTNICTWA, ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs odbywa się w dniach 31 stycznia – 14 lutego 2018 roku do godz. 23:59. Ogłoszenie wyników
nastąpi 16 lutego o godz. 12:00 na profilu Why Not HOLIDAYS na www.fb.com/whynotholidays.
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które lubią profil Why Not HOLIDAYS na
www.fb.com/whynotholidays.
Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne,
zwane dalej „jury”, powołane przez Organizatora.

NAGRODY
Najlepsze 5 odpowiedzi nagrodzimy bonem turystycznym:
osobie, która zajmie I miejsce przyznamy bon turystyczny o wartości 200 zł,
osobie, która zajmie II miejsce przyznamy bon turystyczny o wartości 150 zł,
osobie, która zajmie III miejsce przyznamy bon turystyczny o wartości 100 zł.

Natomiast dwóm osobom przyznamy tzw. nagrody pocieszenia, tj. bon do Rossmana na kwotę 50 zł.
Vouchery można zrealizować na rezerwację w sezonie 2018 na dowolnie wybrane wczasy z oferty
biura podróży Why Not HOLIDAYS w Krośnie lub Rzeszowie. Bony są ważne do 30 września 2018 r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania
zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania
zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania, publikacji wyników Konkursu oraz
terminu wyjazdu.
W przypadku naruszenia Regulaminu przez uczestnika, jury może go wykluczyć na każdym etapie
Konkursu.
Zasady Konkursu oraz regulamin dostępne są na stronie www.whynotholidays.pl
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w tym Regulaminie.

