
REGULAMIN KONKURSU „MOJE FERIE Z DZIECKIEM W POLSCE” 2019 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorami niniejszego konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest firma Creonet    

z siedzibą w Ostrowie Wlkp (kod: 63-400) przy ul. Wysockiej 1, NIP: 622-255-87-34  

oraz Pensjonat Reymontówka, ul. Nędzy - Kubińca 170,  z siedzibą w Kościelisku   

(kod: 34-511), NIP:  857-127-48-158, zwani w dalszej części Regulaminu  „ORGANIZATORAMI”.    

2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w  życie z dniem   

rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem   

postanowień poniższych.   

3. Konkurs odbywać się będzie w dniach: 7 marca - 7 kwietnia 2019 roku.  

4. Konkurs przeznaczony jest dla osób korzystających z portalu:  Dzieciochatki.pl  

II. ZASADY KONKURSU  

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie  "Moje ferie z dzieckiem w Polsce jest napisanie relacji ze 

spędzenia ferii w Polsce z dzieckiem/dziećmi (minimum 2000 znaków ze spacjami), dostarczenie 

dokumentacji zdjęciowej (co najmniej 6 ponumerowanych zdjęć, nie przekraczających 1 MB każde,  

w formacie minimum 1200x800 pikseli) wraz z poprawnie wypełnionym formularzem konkursowym 

(zgłoszeniowym) na adres mailowy: konkursferie@op.pl   

Wskazane powyżej warunki uczestnictwa muszą być spełnione łącznie.   

2. Pisemna relacja oraz zdjęcia  wraz z formularzem zgłoszeniowym winny być  przesłane na  adres e-

mail: dzieciochatki@op.pl z tytułem: KONKURS, IMIĘ  NAZWISKO AUTORA 

3. Termin składania prac upływa 7 kwietnia 2019 roku, przy czym o dochowaniu terminu   

decyduje data otrzymania pracy i formularza konkursowego przez Organizatorów.   

4. Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.   

5. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcie   

Konkursu nastąpi w terminie do dnia:  14 kwietnia 2019 roku.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu z uwagi   

na ilość nadesłanych prac, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników publikując   

stosowną informację na stronie internetowej firmy CREONET pod adresem:  

www.dzieciochatki.pl.    
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7. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, których prace zostaną najwyżej oceniona przez Jury   
Konkursu. Jury przyzna nagrodę główną oraz nagrody pocieszenia dla 2 kolejnych uczestników 
Konkursu, których prace zostaną ocenione najwyżej.  Wszystkie prace mogą zostać opublikowane w 
portalu Dzieciochatki.pl   
 
8. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.dzieciochatki.pl.     
 
9. Autorzy nagrodzonych prac  zostaną poinformowani o wynikach Konkursu drogą mailową   
lub telefonicznie.  
 
10. ORGANIZATORZY zastrzegają sobie możliwość odwołania Konkursu w szczególności z   
uwagi na niskie zainteresowanie i małą liczbę, względnie niski poziom prac konkursowych.   
 
11. Jury stanowią: Hanna Wróbel, Rafał Gonera 
 
III. NAGRODY   
 
1. Nagroda główna w Konkursie to:  voucher na 3 dniowy pobyt z wyżywieniem dla rodziny (rodzice + 

max. 3 dzieci) do wykorzystania od dnia 20.04 do dnia 20.06 lub od dnia 01.09 do dnia 20.12.2019 w 

Pensjonacie Reymontówka *** w Kościelisku k. Zakopanego. 

2. Nagrodami pocieszenia w Konkursie będą:  
 
II nagroda -  voucher na 2-dniowy pobyt z wyżywieniem dla rodziny (rodzice + max. 3 dzieci)  
 
do wykorzystania od dnia 20.04 do dnia 20.06 lub od dnia 01.09 do dnia 20.12.2019 w Pensjonacie 
Reymontówka *** w Kościelisku k. Zakopanego.  
 
III nagroda - voucher na 50% zniżki na dowolny pobyt z wyżywieniem dla rodziny (rodzice + max. 3  

dzieci) do wykorzystania do wykorzystania od dnia 20.04 do dnia 20.06 lub od dnia 01.09 do dnia 

20.12.2019 w Pensjonacie Reymontówka *** w Kościelisku k. Zakopanego. 

 
3. Nagrody zostaną wysłane w formie elektronicznych voucher-ów na wskazany przez   
osoby nagrodzone adres e-mail lub mogą zostać odebrane osobiście w Pensjonacie   
Reymontówka ***. 
 
4. Koszty wysyłki nagród pokrywają Organizatorzy.  
 
5. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.   
 
6. W przypadku powstania obowiązku zapłaty podatku w związku z otrzymaniem nagród   
Uczestnicy zobowiązani będą do ich pokrycia we własnym zakresie, na co - przystępując do Konkursu 
- wyrażają zgodę.   
 
7. Organizator zastrzega sobie prawo  do publikowania informacji o zwycięzcach oraz   
osobach wyróżnionych na stronie internetowej   
www.dzieciochatki.pl, na co uczestnicy przystępując do udziału w Konkursie -  
 wyrażają zgodę.    
 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
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1. Decyzje Organizatorów Konkursu (Creonet i Pensjonat Reymontówka) oraz Jury mają charakter  
ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.    
 
2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków   
niniejszego Regulaminu.   
 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają  
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.    
 
4. ORGANIZATORZY zastrzegają sobie możliwość odwołania Konkursu w przypadkach, o   
których mowa w pkt. II ust. 10 Regulaminu, jak również możliwość nie przyznania nagrody   
głównej z uwagi na niski poziom nadesłanych prac. 
 


