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REGULAMIN KONKURSU  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Gdańska Organizacja Turystyczna z siedzibą przy ulicy 

Długi Targ 28/29, NIP: 5832887298, REGON: 192882979, KRS: 0000139108. 

2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin [Regulamin].  

3. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie uczestnika Konferencji Nowe Trendy  

w Turystyce, który na swoim profilu w mediach społecznościowych umieści 

największą ilość opisów lub zdjęć dot. Konferencji z użyciem #nttGdansk. Informacji  

o Konkursie udziela Izabela Koch pod adresem e-mail: Koch@gdansk4u.pl lub tel. 

58 305 70 80 w.15 

4. Konkurs jest otwarty dla wszystkich pełnoletnich uczestników Konferencji Nowe 

Trendy w Turystyce, która odbędzie 28 marca 2014r. w Hotelu Mercure Gdańsk Stare 

Miasto. 

5. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.  

 

II. HARMONOGRAM KONKURSU 

1. Umieszczanie opisów, zdjęć dotyczących Konferencji na profilu z użyciem 

dedykowanego hashtagu na Konkurs może następować w dniach 27.03 – 28.03.2014r. 

do godz. 12.30. 

2. Rozstrzygniecie Konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 

28.03.2014 na zakończenie I panelu „Trendy w branży turystycznej”, przewidywana 

godzina 12.30.           

        III.  NAGRODY 

1. Laureat pierwszego miejsca w Konkursie otrzyma nagrodę: Voucher dla dwóch osób na 

III daniowe menu w restauracji Dworu Prawdzica w Gdańsku przy ulicy Piastowska 198.  

2. Laureat drugiego miejsca w Konkursie otrzyma nagrodę: Voucher o wartości 150 zł do 

restauracji w Hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto w Gdańsku przy ulicy Jana 

Heweliusza 22. 

3. Laureat trzeciego miejsca w Konkursie otrzyma nagrodę: Bilet rodzinny do Faktorii – 

partnera Konferencji w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Zastawnej. 



2 

 

4. W razie nieobecności zwycięzcy podczas rozstrzygnięcia Konkursu Nagrodę otrzymuje 

kolejny uczestnik, który umieścił największą ilość wpisów z użyciem hashtagu nttGdansk. 

 

IV. PRAWA AUTORSKIE, PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ 

1. Autorom zdjęć i opisów konkursowych przysługuje ochrona wynikająca z ustawy z dnia 

4.02.1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 2006r , Nr 90, poz. 631 z 

późn. zm.). 

2. Wszystkie zdjęcia i opisy zostaną wykorzystane do utworzenia relacji z Konferencji, która 

zostanie umieszczona w mediach społecznościowych na profilu Organizatora. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 

opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych 

informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników Konkursu.  

2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego. 

4. Organizator zastrzega prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyn przesunięcia 

terminów zamieszczania opisów i zdjęć dot. Konferencji.  

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem  01.03.2014 r. 

6. Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Konferencji 

www.trendywturystyce.pl. 

 

 

Organizator Gdańska Organizacja Turystyczna  


