SKARBY JUBILATKI – Kopa pereł dla Gdyni
Plebiscyt na 60 największych pereł Gdyni na przestrzeni wieków
Nagroda główna – weekend w uzdrowisku dla 2 osób
1.

Pomysłodawcą „Kopy pereł dla Jubilatki” jest dr Jarosław Kłodziński – Radny Miasta Gdyni.

2.

Patronat honorowy objął Prezydent Miasta Gdyni – dr Wojciech Szczurek.

3.

Organizację zadania wspiera OPEC Gdynia, Urząd Miasta Gdynia, CKZiU nr 2.

4.

Spacery promują ponad 2000 lat historii Gdyni od Kultury Oksywskiej do współczesności.

5.

Uczestnikami gry miejskiej mogą być osoby 18+, rodziny lub grupy znajomych do 4 osób.

6.

Każdy uczestnik spaceru ma prawo wskazać na jednym blankiecie 5 pereł Gdyni.

7.

Zgłaszanie pereł Gdyni może odbywać się drogą mailową na adres klodzinski.jaroslaw@wp.pl

8.

Osoba nieletnia może jechać do uzdrowiska tylko z prawnym opiekunem.

9.

Każdy może mieć maksymalnie 5 kuponów w puli do losowania nagrody głównej.

10. W typowaniu mailowym oraz podczas każdego z czterech spacerów po jednym kuponie.
11. Perłą może być: miejsce, osoba, grupa osób, instytucja, dobro przyrodnicze, dobro niematerialne i inne.
12. Prosimy o podanie w celu weryfikacji: imię, rocznik urodzenia, znak zodiaku i nr telefonu.
13. Losowanie nagrody głównej odbędzie się w miejscu publicznym w obecności uczestników spacerów.
14. Podczas losowania po wybraniu kuponu zadzwonimy pod wskazany numer. Jeżeli ten ktoś odbierze rozmowę i poda
dane weryfikacyjne jest szczęśliwym zwycięzcą.
15. Jeżeli nie odbierze to losujemy kolejny kupon. AŻ DO WYBORU ZWYCIĘZCY.
16. Osoba, która wygrała pobyt w sanatorium otrzymuje zwrot kosztów podróży koleją II klasą najkrótsza drogą z Gdynia
Główna do miejscowości z uzdrowiskiem.
17. Z dworca kolejowego na własny koszt udaje się do uzdrowiska.
18. W przypadku przedłużenia pobytu w uzdrowisku ponosi koszty z własnej kieszeni.
19. Podczas pobytu w uzdrowisku na wynikłe szkody i zdarzenia losowe pokrywa straty z własnej kieszeni.
20. Dostosowuje się do regulaminu pobytu w uzdrowisku.
21. Zwyciężca może wykupic ubezpieczenie OC, NW, NNW czy KL na własną rękę.
22. Powrót do Gdyni na zasadach jak przyjazd do uzdrowiska.
23. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej, finansowej za zdarzenia losowe uczestnika.
24. Podczas pobytu w uzdrowisku jest zakaz używania alkoholu, palenia tytoniu i zażywania narkotyków.
25. Prosimy uważnie przeczytać o warunkach pobytu w uzdrowisku.
26. Zwierzaki kochamy, ale zostawiamy w domu.
27. Oświadczam, że jestem w pełni zdrowia fizycznego i psychicznego. Zabieramy dowody tożsamości.
28. Uzdrowisko zapewnia nocleg, 3 posiłki, zabiegi pod wizycie u lekarza.
29. Za dodatkowe zabiegi poza ofertą uzdrowiska wygrany pokrywa z własnej kieszeni.
30. Zgadzamy się na przetwarzanie naszych danych osobowych oraz wykorzystanie naszego wizerunku w mediach,
mediach społecznościowych na czas nieokreślony.
31. Termin pobytu w uzdrowisku wskazuje Recepcja uzdrowiskowa. Możliwe, że podczas losowania będzie znany termin
pobytu. Termin ten nie może ulec zmianie.
32. W niezbędną wyprawkę do sanatorium zaopatruje się we własnym zakresie.
ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM. W 100% GO AKCEPTUJĘ.
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Imię i Rocznik

Telefon

Zodiak

5 twoich pereł

Podpis

