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REGULAMIN KONKURSU #RODZINNEWAKACJE  

I. Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem konkursu jest Grupa Plus Sp. z o. o.   

2. Fundatorem nagród w konkursie  jest Grupa Plus Sp. z o. o.   

3. Konkurs trwa od 29.04.2019r.  do 31.10.2019r.   

4. Konkurs skierowany jest do uczestników imprez organizowanych przez Grupa Plus Sp. z o.o.  bez względu na 

rok, w którym impreza miała miejsce.             

5. Osoby niebędące klientami Grupa Plus Sp. z o.o. nie mogą wziąć udziału w konkursie.   

6. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Grupa Plus Sp. z o.o.  

II. Zasady i przebieg konkursu  

1. Konkurs polega na publikacji zdjęć wykonanych w trakcie imprez organizowanych przez Grupa Plus Sp. z o.o.  

w  serwisie Facebook na fanpagu organizatora, tj. pod adresem https://www.facebook.com/pluswakacje/ 

zawierających logo organizatora lub hashtag   #rodzinnewakacje.   

2. Uczestnik jest zobowiązany do wystawienia opinii o ofercie organizatora w jednym z trzech portali 

opiniotwórczych: Facebook (https://www.facebook.com/pluswakacje/reviews/), Google 

(https://search.google.com/local/writereview?placeid=ChIJiyNLMCEzEUcR0JtQKxH8F28), Zoover lub pod 

ofertą wypoczynku na stronie organizatora (https://www.plusakacje.pl). 

3. Uczestnik może opublikować  dowolną ilość zdjęć oraz opinii . Ilość zdjęć oraz opinii nie ma wpływu na 

końcowy wynik konkursu. Dodatkowo punktowane będą oceny zawierające komentarz uczestnika. Nie 

spełnienie jednego z punktów (1 lub 2) powoduje anulowanie uczestnictwa w konkursie. 

4. Zdjęcie oraz opinia muszą zostać opublikowane z konta umożliwiającego jego jednoznaczne powiązanie. Jeśli 

organizator nie będzie w stanie jednoznacznie połączyć autora opinii z autorem zdjęcia, zastrzega sobie 

prawo do nieuwzględnienia zgłoszenia w konkursie. Przy identyfikacji autora brane od uwagę będą: Imię, 

nazwisko, nick lub adres email 

 

III. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody  

1. Konkurs zostaje rozstrzygnięty najpóźniej w dniu 10.11.2019r. 

2. Rozstrzygnięcia konkursu dokona jury, w którego skład wchodzą pracownicy organizatora poprzez niejawne 

głosowanie na 3 wybrane zdjęcia, przyznając odpowiednio 1,2 lub 3 punkty. Miejsca zostaną przyznane 

zgodnie z ilością zebranych punktów. W przypadku remisu nastąpi głosowanie uzupełniające, na zasadach 

identycznych jak głosowanie główne, przy czym brane pod uwagę będą tylko te zdjęcia, które uzyskały 

największą ilość punktów.    

3. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zwycięstwie w konkursie za pomocą komentarza pod zdjęciem.  

4. Uczestnik skontaktuje się z Organizatorem konkursu w terminie do 30.11.2019r. w celu odebrania nagrody 

oraz założenia umowy zgłoszenie o udział w imprezie turystycznej.  Po przekroczeniu terminu wskazanego w 

niniejszym punkcie, nagrodę uznaje się za nieważną, bez możliwości jej odebrania.  

5. Zwycięzca otrzymuje prawo zakupu dowolnej oferty z katalogu Lato 2020 z rabatem o wartości 3000zł. 

6. Osoba, która zajmie drugie miejsce w konkursie otrzymuje voucher na „Wielki Grecki Sylwester” dla dwóch 

osób w 2019 roku w cenie 1 zł 
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7. Osoba, która otrzyma trzecie miejsce otrzymuje zestaw plażowy (torba, ręcznik, piłka).   
 

IV. Postanowienia końcowe 
 

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu konkursu ( wielokrotna publikacja zdjęcia i opinii z 

różnych kont, brak uczestnictwa w imprezie Organizatora etc.) organizator zastrzega sobie prawo do 

usunięcia bądź ukrycia postu / opinii bez podania przyczyny. 

V. Postępowanie reklamacyjne  

1. Reklamacje należy przesłać w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.  

2. W reklamacji powinny znaleźć się informacje dotyczące przedmiotu reklamacji oraz przyczyn reklamacji.  

3. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres korespondencyjny : Grupa Plus Sp  z o.o.  

ul. Szymanowskiego 7, 41- 711 Ruda Śląska lub mailowo na bok@pluswakacje.pl  
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