
ZASADY UDZIAŁU
FOTO-RELACJA Z KOSMICZNYCH WAKACJI 11-730 Mikołajki, ul.Mrągowska 34

tel. 87/ 42 90 700,701, 702
e-mail: mikolajki@golebiewski

www.golebiewski.pl

§ 1 
Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem fotorelacji jest wykonanie serii fotografii, ukazujących wypoczynek autora w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach 
podczas udziału w zajęciach dla dzieci organizowanych przez hotel w ramach programu „Kosmiczne Wakacje”

2. Organizatorem zabawy jest Hotel Gołębiewski w Mikołajkach.
3. W zabawie mogą wziąć udział wyłącznie Goście  mieszkający  w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach

§ 2 
Prace konkursowe

1. Uczestnicy powinni nadesłać cykl fotografii obejmujący do 5 zdjęć.
2. Nadesłane fotografie muszą być pracami autorskimi, wykonanymi samodzielnie.

3. Dopuszcza się prace przysłane lub złożone tylko w formie elektronicznej.
4. Fotografie należy przesłać mailem, pocztą lub dostarczyć osobiście zapisane na nośniku elektronicznym

(płyta CD lub DVD) w formacie JPG lub TIF o szerokości podstawy min. 800 pikseli. 
5. Prace mogą zostać złożone w następujących formach:

a/ e-mail:  – w tytule maila należy wpisać: „Foto-relacja z kosmicznych wakacji”mikolajki@golebiewski.pl
b/ poczta: Hotel Gołębiewski Biuro Marketingu, ul. Mrągowska 34, 11-730 Mikołajki, z

   z dopiskiem „Foto-relacja z kosmicznych wakacji”.
c/ osobiście w recepcji hotelowej

6. Do pracy należy dołączyć następujące dane autora: imię i nazwisko, adres zamieszkania
z kodem pocztowym, kontaktowy telefon, termin pobytu w Hotelu Gołębiewski.

7. Wszelkie koszty związane ze złożeniem fotorelacji pokrywa autor.
8. Termin nadsyłania prac upływa 08.09.2017r. Prace nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w zabawie.

9. Nadesłanie fotorelacji jest równoznaczne z oświadczeniem autora posiadania praw autorskich do tej pracy,
uznaniem niniejszych zasad oraz wyrażeniem zgody przez autora na opublikowanie jego imienia

i nazwiska oraz na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z zabawą. 
10. Zgłoszenie fotorelacji jest jednoznaczne z oświadczeniem, że uzyskano zgodę

na rozpowszechnianie wizerunków osób portretowanych.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania nadesłanych prac

w serwisie internetowym Hoteli Gołębiewski w celu promocji programu, prezentacji prac i reklamy hotelu
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem

nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych
na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.

§ 3
Wyniki i nagrody

1. Najpóźniej do 10.09.2013r. wybrana zostanie zwycięska fotorelacja, 
wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora do 15.09.2013r.

2. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową lub listownie.
3. Najlepsza fotorelacja zostanie nagrodzona trzydniowym pobyt (2 noclegi) w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach

 dla 2 osób dorosłych i 1 dziecka do lat 14 w pokoju dwuosobowym z dostawką.
4. Pobyt obejmuje: śniadania i obiady w formie bufetów szwedzkich w Restauracji Czerwonej,

korzystanie z kompleksu basenów Tropikana, dyskoteki w Klubie Nocnym.
5. Realizacja pobytu możliwa jest do dnia 31.05.2018r. – rezerwacja dokonana będzie w miarę dostępności miejsc.
6. Rezerwacji pobytu należy dokonać w Dziale Marketingu i Rezerwacji, telefonicznie; 87/42 90 740, 747, 750, 751

 lub mailowo: .mikolajki@golebiewski.pl
7. Oprócz nagrody głównej organizator przewiduje także możliwość przyznania wyróżnień.

8. Rozstrzygnięcia dokona jury powołane przez Organizatora.
9. Werdykt jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

§ 4
Postanowienia końcowe.

1. Udział w zabawie jest równoznaczny z akceptacją powyższych zasad.
2. W sprawach nieuregulowanych powyższymi zapisami zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.


