
 

 

I. Postanowienia ogólne 

Organizatorem Konkursu jest gdziewyjechac.pl 

Przedmiotem Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: "jakie symbole przewodnie wytypowaliśmy 

dla każdego pobytu (To mogą być owoce, warzywa albo kwiaty, charakterystyczne dla danego regionu). 

Następnie wymyśl swój symbol i zaplanuj podróż marzeń do jednego z domów Novasol, a także 

wytypowanie domu wakacyjnego Novasol wraz z linkiem. Wybierz konkretny dom w konkretnym regionie, 

wklej link do niego i krótko uzasadnij, dlaczego akurat ten obiekt wybrałaś/wybrałeś." 

Miejscem konkursu jest wpis konkursowy na blogu gdziewyjechac.pl oraz analogiczny post na facebooku 

gdziewyjechac.pl, zawierający ten wpis 

Formą udzielenia odpowiedzi w konkursie jest napisanie komentarza pod jednym z w/w miejsce 

Do konkursu może zgłosić się każda osoba pełnoletnia 

Organizator powołuje Kapitułę Konkursu, w której skład wchodzą: Anna Nowak, Marcin Nowak, 

przedstawiciel sponsora. 

II. Załłożżenia organizacyjne 

Zgłoszenia przyjmowane są od dnia ogłoszenia konkursu do 15.11.2018  

Warunkiem uczestnictwa w  Konkursie jest udzielenie odpowiedzi na wymienione w pkt. I pytanie oraz 

wklejenie linka do wybranego przez siebie obiektu wakacyjnego z oferty Novasol. 

Kapituła powołana przez organizatora dokona oceny projektów i wyłoni zwycięzców. 

IV. Warunki udziałłu 

Nadesłanie pracy (udzielenie odpowiedzi w konkursie) jest równoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu 

Konkursu. 

Nadesłanie pracy (udzielenie odpowiedzi w konkursie) jest równoznaczne z pełną akceptacją Polityki 

Prywatności bloga gdziewyjechac.pl 

https://gdziewyjechac.pl/polityka-prywatnosci-rodo 

Zgłoszenia opublikowane po upływie terminu nie będą brały udziału w Konkursie. 

V. Kapitułła Konkursu i Nagrody 

Decyzje Kapituły zapadają większością głosów; w kwestiach nierozstrzygniętych decyduje głos 

przewodniczącego. 

Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne. 

https://gdziewyjechac.pl/polityka-prywatnosci-rodo


Kapituła ogłosi wyniki konkursu na trzech szczeblach 

- Nagroda główna, 1.miejsce - voucher* na pobyt w dowolnym domu wakacyjnym z oferty novasol.pl pod 

warunkiem dostępności terminu obiektu o wartości maksymalnej 2000 zł. 

2. Miejsce – torba podróżna/sportowa z logo NOVASOL  

3. Miejsce – podróżny głośnik bezprzewodowy oraz zestaw gadżetów plażowych 

*Voucher może zostać zrealizowany w ramach jednej rezerwacji dowolnego obiektu z oferty dostępnej na 

www.novasol.pl, z terminem pobytu, którego początek przypada najpóźniej na dzień 31.12.2019. Nagroda 

nie obejmuje nie wliczonych w cenę najmu kosztów dodatkowych oraz dojazdu na miejsce i nie podlega 

wymianie na ekwiwalent pieniężny. Voucher nie może zostać wykorzystany przez osobę inną niż 

wskazana na voucherze. W celu realizacji vouchera prosimy o kontakt na adres e-mail: 

novasol@novasol.pl i podanie kodu wskazanego na voucherze.  

Przekazanie nagród nastąpi do 14 dni od momentu skontaktowania się laureatów z Organizatorem 

konkursu. Laureat ma obowiązek kontaktu i przekazania danych adresowych niezwłocznie po ogłoszeniu 

wyników konkursu. W przypadku braku kontaktu mailowego dp 14 dni ze strony laureata, nagroda 

przepada. 

VI. Prawa autorskie 

Uczestnicy Konkursu składają oświadczenie, że złożona praca konkursowa jest ich autorstwa (lub 

współautorstwa) i nie narusza praw osób trzecich. 

Organizator może wykluczyć uczestników z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

VII. Przetwarzanie danych osobowych 

Dane osobowe Uczestników Konkursu, na podstawie udzielonej przez nich zgody, będą przetwarzane 

przez Organizatora dla potrzeb prowadzenia Konkursu na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

VIII. Postanowienia końńcowe 

Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane zgłoszone przez Uczestnika Konkursu. 

Organizator daje sobie prawo do przedłużenia terminu konkursu w przypadku, gdy liczba prawidłowych 

zgłoszeń konkursowych będzie mniejsza niż 15 

W sprawach nie dających się przewidzieć i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje 

Organizator. 

Wszelkie spory oraz zdarzenia nieprzewidziane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator lub 

Kapituła Konkursu. 


