Regulamin konkursu #mojeWBR
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „#mojeWBR” jest Centrum Turystyki OSKAR Sp. z o.o.,
Pl.Wolności 2/4c, 61-738 Poznań. Organizator jest też fundatorem nagród.
2. Konkurs będzie prowadzony w terminie od 25.06.2016 do 15.09.2016
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy
organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Przystąpienie do
konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik
zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnictwa w konkursie oraz praw
i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można
przenosić na inne osoby.

Zasady konkursu
1. W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która posiada swój profil osobowy na portalu
instagram.com
2. Aby wziąć udział i zostać uczestnikiem konkursu, należy do niego zgłosić zdjęcie spełniające
określone kryteria:
- należy wykonać zdjęcie, na którym widoczny będzie napis „#mojeWBR”, przy czym sposób i technika
zamieszczenia na fotografii wymaganego ciągu znaków jest dowolna. Ważne jest jednak, aby
wskazany napis został utworzony w sposób naturalny, w miejscu i czasie wykonywanie fotografii.
Niedopuszczalne są ingerencje i fotomontaże, polegające na dodawaniu konkursowego elementu za
pomocą programów graficznych.
- zdjęcie z określonym powyżej napisem, zgłaszający chęć udziału w konkursie, powinien opublikować
na swoim profilu na portalu instagram.com, oraz napisać na jakim obozie letnim CT Oskar zostało
zrobione
- uczestnik konkursu musi oznaczyć na zdjęciu profil instagramowy: @wbr_obozy oraz dołączyć do
niego hashtag „#mojewbr”

Zwycięzcy
Konkurs wygrają oraz nagrody otrzymają osoby, które spełnią wszystkie konieczne i podane powyżej
czynności, kryterium wyłonienia zdobywców nagród będzie największa ilość zdobytych polubień dla
zdjęcia, opublikowanego na portalu przez uczestnika konkursu.

Nagrody
Uczestnicy konkursu, którzy na podstawie określonych kryteriów uznani zostaną za zwycięzców
otrzymają:

1. Uczestnik z największą ilością polubień zdjęcia konkursowego - Jednoosobowy wyjazd na dowolny
obóz młodzieżowy z CT Oskar w 2017 roku.
2. Uczestnicy z drugim oraz trzecim wynikiem ilości polubień fotografii konkursowej: dwuosobowy
wyjazd z CT Oskar do parku rozrywki Heide Park.

Uczestnicy
Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w
regulaminie. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy organizatora, jak również ich
małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z
akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go
do udziału w konkursie. Uczestnictwa w konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym
także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. Uczestnik zgłaszający
się do konkursu jednoznacznie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
organizatora dla celów przeprowadzenia konkursu.

Reklamacje

Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem
do organizatora na adres: Centrum Turystyki OSKAR Sp. z o.o., Pl. Wolności 2/4c, 61-738 Poznań z
dopiskiem „Reklamacja konkurs” oraz nazwą konkursu oraz na adres e-mail biuro@oskar.com.pl
Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia wyników do 14. dnia od daty
zamknięcia konkursu.
Reklamacje rozpatrywać będzie organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym
reklamację lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację.

