HOTEL TUMSKI & BARKA TUMSKA
ul. Wyspa Słodowa 10, 50-266 Wrocław
tel.: +48 71 322 60 88 / 99, fax.: +48 71 322 61 13
www.hotel-tumski.com.pl e-mail: hotel@hotel-tumski.com.pl
www.barkatumska.pl e-mail: restauracje@hotel-tumski.com.pl

Regulamin konkursu Tumska Odra
1.

Konkurs organizowany jest przez dział marketingu Hotelu Tumskiego i Barki Tumskiej.

2.

Nagrodą w konkursie jest:
1.

2.

3.

Rakieta do squasha, voucher na Barkę Tumską o wartości 100 PLN do wykorzystania na gastronomię do końca roku
2016, karnet do Fitness Academy Jupiter na miesiąc oraz pakiet gadżetów Tumski Cup (torba ekologiczna, kubek oraz
łuska smoka).
Karnet na Mizong Quan Kung Fu, karnet do Fitness Academy Jupiter na miesiąc ,voucher na Barkę Tumską o wartości
100 PLN do wykorzystania na gastronomię do końca roku 2016 oraz pakiet gadżetów Tumski Cup (torba ekologiczna,
kubek oraz łuska smoka).
Karnet do Fitness Academy Jupiter na miesiąc, voucher na Barkę Tumską o wartości 100 PLN do wykorzystania na
gastronomię do końca roku 2016 oraz pakiet gadżetów Tumski Cup (torba ekologiczna, kubek oraz łuska smoka).

3.

Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie fotografii dobrej jakości (nadającej się do druku) przedstawiającej Hotel Tumski
i/lub Barkę Tumską w kontekście (np. z perspektywy) Odry.

4.

Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych osób, które wykonają minimum jedno zdjęcie konkursowe oraz prześlą je
organizatorowi za pośrednictwem portalu Facebook (www.facebook.com/hotel.tumski) lub drogą mailową na adres
tumskicup@gmail.com .

5.

Konkurs trwa od 7.06.16 do 20.06.2016 do godziny 23:59.

6.

Uczestnik konkursu przesyłając zdjęcie konkursowe automatycznie akceptuje regulamin oraz wyraża zgodę na dalsze
wykorzystywanie zdjęcia przez organizatora, również w czasie trwania konkursu.

7.

W konkursie brać mogą udział jedynie osoby pełnoletnie, osoby niepełnoletnie mogą brać udział po wyrażeniu zgody rodzica lub
opiekuna. W przypadku ewentualnej wygranej przez osobę niepełnoletnią nagrodę winien odebrać opiekun.

8.

Wyboru zwycięskich zdjęć dokona Jury w składzie pracowników działu marketingu Hotelu Tumskiego i Barki Tumskiej.

9.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty dnia 24.06. Wyniki konkursu wraz z najlepszymi odpowiedziami zostaną opublikowane na profilu
Hotelu Tumskiego oraz na wydarzeniu Tumski Cup 2016 w portalu Facebook .Odbiór nagród oraz ich termin zostanie ustalony
indywidualnie ze zwycięzcami konkursu po jego zakończeniu.
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