___________________________________________________________________
REGULAMIN KONKURSU „Walentynkowy Konkurs Fotograficzny 2016”
1. Konkurs trwa od 29.01.16r. do 11.02.15r. do godziny 12.00.
2. Konkursem objęte są osoby, które prześlą w formie elektronicznej romantyczne zdjęcie z
podróży, wraz z pełnymi danymi kontaktowymi uczestnika, do BP Interglobus Tour na adres:
konkurs@interglobus.pl z dopiskiem „Foto-Konkurs”.
3. Maksymalny rozmiar załączonego zdjęcia to 800kB.
4. Termin nadsyłania zdjęć upływa w dniu 11 lutego 2015, o godz. 12.00.
5. Spośród nadesłanych zdjęć zostanie wybranych 6 uczestników, którym zostaną przyznane
następujące nagrody:
a. - I nagroda: Ekskluzywny przejazd po Szczecinie dla dwojga Mercedesem S Klasą wraz z
kierowcą oraz nastrojowa kolacja przy świecach z wykwintnym walentynkowym menu (przejazd dla dwóch osób, odbiór spod domu na terenie administracyjnym miasta Szczecin, ok. 30
minutowy przejazd po Szczecinie oraz romantyczna kolacja, przejazd pod podany adres w
Szczecinie). Nagroda do zrealizowania w godzinach wieczornych w dniu 14.02.2016.
b. - II nagroda: Dla trzech wyróżnionych osób podwójne darmowe bilety dwustronne na przejazd liniowy Szczecin –Berlin (darmowy przejazd do zrealizowania do dnia 31.06.2016).
6. Wygrane bilety promocyjne nie podlegają zmianom ani zwrotom, nie ma możliwości
zmiany trasy, terminu, godziny wyjazdu czy nazwiska pasażera. Mogą być wykupione tylko
na konkretne daty wyjazdu i powrotu - nie ma opcji OPEN.
7. Wygrane bilety promocyjne można odebrać w biurze Interglobus Tour. Nie ma możliwości
rezerwacji biletów promocyjnych lub odbioru ich u kierowcy.
8. Zdjęcia wybrane spośród nadesłanych ukażą się 12 lutego 2016 na stronie
www.interglobus.pl oraz na profilu na Facebooku www.facebook.com/InterglobusTour
9. Po opublikowaniu wyników B. P. Interglobus Tour skontaktuje się indywidualnie ze zwycięzcami, w celu ustalenia szczegółów dotyczących realizacji nagrody.
10. Do udziału w konkursie upoważnione są tylko osoby pełnoletnie. Uczestnicy biorący
udział w konkursie, oświadczają równocześnie, że są właścicielami praw do nadsyłanych grafik/ zdjęć i zgadzają się na ich publikację przez B.P. Interglobus Tour.
11. B.P. Interglobus zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu promocji.
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