REGULAMIN KONKURSU „ZAMÓW KATALOG I WYGRAJ WAKACJE W
TOSKANII DLA CAŁEJ RODZINY!”
1. Organizatorem konkursu jest firma Camping Plus sp z o.o., zwana dalej
organizatorem.
2. Adres organizatora konkursu: Camping Plus sp z o.o., ul. Kuropatwia 2, 51-419
Wrocław.
3. Konkurs trwa w terminie od 23.03 do 30.06.2017r. i podzielony jest na trzy etapy:
-pierwszy etap trwa w terminie 23.03-30.04
-drugi etap trwa w terminie 01.05-31.05
-trzeci etap trwa w terminie 01.06-30.06
4. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące
warunki:
-posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski – (konkurs przeznaczony jest
wyłącznie dla osób zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej);
- ukończyła 18 lat
-posiada dostęp do Internetu
- przed dokonaniem zgłoszenia uczestnictwa w konkursie; zapoznała się z treścią
Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia – przystąpienie do konkursu oznacza
bezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu przez uczestnika konkursu.
5. Organizator przewidział 3 równorzędne nagrody (każdą na jeden z trzech etapów).
Nagrodą w konkursie jest 7 noclegów w terminie od 09.09 do 16.09.2017 roku w
mobile home’ie Eurocampu typu 2 sypialnie Esprit z tarasem i klimatyzacją, na
campingu Norcenni Girasole Club (IN017) w Toskanii, dla maksymalnie 4 osób
dorosłych i 3 dzieci.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zamówienie katalogu na stronie
https://eurocamp.pl/bezplatny-katalog i, w specjalnie do tego stworzonym formularzu,
udzielenie odpowiedzi na pytanie „Jak wyobrażasz sobie wakacje z Eurocampem?”.
Odpowiedź nie może przekraczać 500 znaków.
7. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
8. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w ciągu 7 dni od zakończenia każdego
etapu przez komisję złożoną z pracowników organizatora konkursu. Zwycięzca
zostanie poinformowany drogą e-mailową.
9. Warunkiem odbioru nagrody jest przesłanie swoich danych niezbędnych do jej
realizacji do 5 dni po otrzymaniu informacji o wygranej na adres:

agnieszka.lyko@eurocamp.pl. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie,
nagroda przepada.
10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagrody przewidzianej w konkursie,
gdy z przyczyn od niego niezależnych, jej przyznanie nie będzie możliwe. W takim
przypadku fundator zobowiązuje się zapewnić zwycięzcy inną nagrodę o zbliżonej
wartości.
11. Wszelkie reklamacje przyjmowane będą wyłącznie w ciągu 30 dni od daty
zakończenia konkursu.
12. Z konkursu wyłączeni są pracownicy Camping Europa sp z o.o. oraz członkowie
ich rodzin.
13. Uczestnik przesyłając odpowiedź oświadcza, iż posiada wszelkie prawa autorskie
i majątkowe do przesłanego tekstu. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób
trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych w związku z pracą
konkursową ponosi uczestnik konkursu, który dokonał zgłoszenia uczestnictwa
zdjęcia w konkursie.
14. Nie jest możliwe wypłacenie zwycięzcy równowartości nagrody rzeczowej, ani
przeniesienie praw do nagrody przez osobę nagrodzoną na inną osobę.
15. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o
grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z
późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach
wykonawczych do tej ustawy.
16. Organizator zastrzega sobie prawo zmian dat konkursu, jego anulowania,
skrócenia lub przerwania bez podania przyczyny.
17. W konkursie może wziąć udział tylko jedna osoba z jednego gospodarstwa
domowego. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu osób, które
będą wysyłać zgłoszenia z różnych kont, podawać nieprawdziwe dane lub
wykorzystywać oprogramowanie spamerskie do zwiększenia ilości zgłoszeń.

