Regulamin konkursu Portalu Rodzinnego
BabyGo: Konkurs "Poleć i Wygraj
Wakacje"
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym Konkurs
"Poleć i Wygraj Wakacje" (zwanym dalej Konkursem) organizowanym przez portal
Rodzinny BabyGo (zwany dalej Organizatorem).
2. Konkurs rozpoczyna się od 28 września 2020 roku do 28 lutego 2021 roku WŁĄCZNIE!
3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

II. ZASADY KONKURSU
1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wykonanie zadania konkursowego polegającego
na: a) przesłaniu opisu swojej relacji z rodzinnego urlopu/rodzinnej wycieczki/podróży
wakacyjnej o długości minimum 1500 znaków ze spacjami (tekst w formacie Word) na
adres e-mail: konkurs@babygo.pl: (tytuł e-maila: Konkurs Wakacyjny, przesłanie od 10 do
30 ponumerowanych i zatytułowanych zdjęć w formacie JPG) oraz wypełnionego i
podpisanego formularza zgłoszeniowego- do pobrania tutaj; b) umieszczenie pod
postem konkursowym Portalu Rodzinnego BabyGo komentarza "biorę udział"; c)
zamieszczenie informacji o konkursie w swoim poście na Facebook i Instagramie, gdzie
posty są publiczne i odznaczenia organizatora konkursu, czyli Portalu Rodzinnego
BabyGo: https://www.facebook.com/babygo.portal I https://www.instagram.com/babygo.porta
l/oraz Sponsorów nagród:

Ośrodek Wypoczynkowy Zielona Polana:
https://www.facebook.com/OsrodekZielonaPolana
https://www.instagram.com/komplekszielonapolana/
Magra Holiday Club:
https://www.facebook.com/Magra-Holiday-Club-125348974201566/
https://www.instagram.com/magra_holiday_club/
Osada Śnieżka:
https://www.facebook.com/OsadaSniezka/
https://www.instagram.com/osadasniezka/
Domy Morskie:
https://www.facebook.com/domymorskie/
https://www.instagram.com/domymorskie/
Ośrodek Wypoczynkowy Neptun:
https://www.facebook.com/osrodekneptun
https://www.instagram.com/neptun_jantar/
Chochołowskie Termy:

https://www.facebook.com/chocholowskietermy
https://www.instagram.com/chocholowskietermy/

d) polubienie mediów społecznościowych (Facebook i Instagram) Organizatora oraz
Sponsorów nagród; e) przesłaniu w tym samym e-mailu, co swoją recenzję z rodzinnych
wakacji swojego Facebook i Instagram, na którym umieściłaś/eś post o konkursie i
odznaczyłeś Portal Rodzinny BabyGo oraz sponsorów nagród (oba konta muszą być
publiczne, nie prywatne).

III. NAGRODY
1. Trzy nagrody główne w Konkursie to:
I nagroda główna – bezpłatny tygodniowy voucher dla rodziny (rodzice + max. 2
dzieci) do wykorzystania w Ośrodku Wypoczynkowym Zielona Polana w dowolnym
terminie w 2021. W ramach voucheru przysługują posiłki serwowane w Karczmie
należącej do Zielonej Polany, parking, Wi Fi, basen zewnętrzny, sala gier, świetlica
dla dzieci i młodzieży, m.in.: bilard, piłkarzyki, stoły do tenisa stołowego, prywatna,
trawiasta plaża nad Sanem, dostęp do stołówki, sali kominkowej, zadaszonej wiaty i
miejsca na grillowanie, zabawy, profesjonalna trampolina, boisko do siatkówki, plac
zabaw na powietrzu, huśtawki, piaskownica, domki dla dzieci.
II nagroda główna - bezpłatny tygodniowy voucher dla rodziny (rodzice + max. 2
dzieci) do wykorzystania w Ośrodku Magra Holiday Club
w terminie: 12-19.06.2021 r. W ramach voucheru przysługują posiłki, parking, Wi Fi,
basen zewnętrzny pokój zabaw dla dzieci i plac zabaw na zewnątrz, wypożyczenie
rowerów, sprzętu potrzebny do pływania: dmuchańce, deski i koła do pływania, a
nawet okularki, bilard, wypożyczenie gier planszowych, udział w organizowanych
zajęciach dla dzieci, rodzinnych zajęciach rekreacyjnych: zawody pływackie,
konkursy na najładniejszą rzeźbę z piasku na plaży, czy zawody sportowe.
III nagroda główna - bezpłatny tygodniowy voucher dla rodziny (rodzice + max. 2
dzieci) do wykorzystania w Osadzie Śnieżka w dowolnym terminie w 2021r. W
ramach voucheru przysługują posiłki, parking, Wi Fi, letnia zewnętrzna strefa wodna
z placem zabaw i plażą, kryty kompleks basenowy: basen dla dorosłych, basen dla
dzieci ze zjeżdżalnią i zabawkami wodnymi, cztery wanny z hydromasażami, strefa
saun, Fit Center: rowery, bieżnia, atlasy do ćwiczeń, hantle, Family Fun Center:
cymbergaj, rzutki, tenis stołowy, piłkarzyki, playstation, kącik rysownika, sala zabaw
dla najmłodszych, w okresie wakacji letnich i ferii zimowych animacje dla małych i
dużych.

2. Pięć nagród wyróżnionych w Konkursie to:
I nagroda wyróżniona – voucher dla rodziny na całodniowy pobyt do strefy
basenowej i leczniczej do Term Chochołowskich
II nagroda wyróżniona – voucher dla rodziny na całodniowy pobyt do strefy
basenowej i leczniczej do Term Chochołowskich
III nagroda wyróżniona – voucher dla rodziny na 4 godzinny pobyt do strefy
basenowej i leczniczej do Term Chochołowskich
IV nagroda wyróżniona – voucher dla rodziny na 4 godzinny pobyt do strefy
basenowej i leczniczej do Term Chochołowskich
V nagroda wyróżniona – voucher dla rodziny na 4 godzinny pobyt do strefy
basenowej i leczniczej do Term Chochołowskich
Wszystkie vouchery ważne do 30.06.2021r.

3. Piętnaście nagród dodatkowych w Konkursie to:
I nagroda dodatkowa – 30% rabat na bilet rodzinny do Term Chochołowskich
ważny do 30.06.2021r.
II nagroda dodatkowa – 30% rabat na bilet rodzinny do Term Chochołowskich
ważny do 30.06.2021r.
III nagroda dodatkowa – 30% rabat na bilet rodzinny do Term Chochołowskich
ważny do 30.06.2021r.
IV nagroda dodatkowa – 30% rabat na bilet rodzinny do Term Chochołowskich
ważny do 30.06.2021r.
V nagroda dodatkowa – 30% rabat na bilet rodzinny do Term Chochołowskich
ważny do 30.06.2021r.
VI nagroda dodatkowa – 30% rabat na bilet rodzinny do Term Chochołowskich
ważny do 30.06.2021r.
VII nagroda dodatkowa – 30% rabat na bilet rodzinny do Term Chochołowskich
ważny do 30.06.2021r.
VIII nagroda dodatkowa – 30% rabat na bilet rodzinny do Term Chochołowskich
ważny do 30.06.2021r.
IX nagroda dodatkowa – 30% rabat na bilet rodzinny do Term Chochołowskich
ważny do 30.06.2021r.

X nagroda dodatkowa – 30% rabat na bilet rodzinny do Term Chochołowskich
ważny do 30.06.2021r.
XI nagroda dodatkowa – 25% rabatu na pobyt rodziny (rodzice + max. 2 dzieci)
do wykorzystania w Ośrodku Wypoczynkowym Zielona Polana w dowolnym terminie
w 2021. W ramach rabatu przysługują posiłki serwowane w Karczmie należącej do
Zielonej Polany, parking, Wi Fi, basen zewnętrzny, sala gier, świetlica dla dzieci i
młodzieży, m.in.: bilard, piłkarzyki, stoły do tenisa stołowego, prywatna, trawiasta
plaża nad Sanem, dostęp do stołówki, sali kominkowej, zadaszonej wiaty i miejsca
na grillowanie, zabawy, profesjonalna trampolina, boisko do siatkówki, plac zabaw na
powietrzu, huśtawki, piaskownica, domki dla dzieci.

XII nagroda dodatkowa – 20% rabatu na pobyt rodziny (rodzice + max. 2 dzieci)
do wykorzystania w Ośrodku Wypoczynkowym Neptun w w dowolnym terminie w
2021.. W ramach rabatu przysługują posiłki, parking, Wi Fi, basen zewnętrzny ze
zjeżdżalnią, place zabaw, a także miejsce na ognisko, sala gier, zadaszona wiata i
miejsca na grillowanie, zabawy i animacje dla dzieci, profesjonalna trampolina, plac
zabaw zewnętrzny, kolorowa sala zabaw dla dzieci, stół pingpongowy, bilard,
możliwość wypożyczalnia sprzętu sportowego, kijów do Nordic Walking oraz
łóżeczka, nakładki sedesowej.
XIII nagroda dodatkowa – 10% rabatu na pobyt rodziny (rodzice + max. 2
dzieci) do wykorzystania w Osadzie Śnieżka w dowolnym terminie w 2021r. W
ramach rabatu przysługują posiłki, parking, Wi Fi, letnia zewnętrzna strefa wodna z
placem zabaw i plażą, kryty kompleks basenowy: basen dla dorosłych, basen dla
dzieci ze zjeżdżalnią i zabawkami wodnymi, cztery wanny z hydromasażami, strefa
saun, Fit Center: rowery, bieżnia, atlasy do ćwiczeń, hantle, Family Fun Center:
cymbergaj, rzutki, tenis stołowy, piłkarzyki, playstation, kącik rysownika, sala zabaw
dla najmłodszych, w okresie wakacji letnich i ferii zimowych animacje dla małych i
dużych.
XIV nagroda dodatkowa – 10% rabatu na pobyt rodziny (rodzice + max. 2 dzieci +
pies) do wykorzystania w Ośrodku Domy Morskie w maju - czerwcu w 2021. W
ramach rabatu przysługują: parking, Wi Fi, basen zewnętrzny ze zjeżdżalnią, place
zabaw, a także miejsce na ognisko, sala gier, zadaszona wiata i miejsca na
grillowanie, profesjonalna trampolina, plac zabaw zewnętrzny, kolorowa sala zabaw
dla dzieci, piłkarzyki, możliwość wypożyczalnia sprzętu sportowego, rowerów oraz
łóżeczka, nakładki sedesowej.

XV nagroda dodatkowa – 3% rabatu na pobyt rodziny (rodzice + max. 2 dzieci) do
wykorzystania w Ośrodku Magra Holiday Club
w dowolnym terminie w 2021 r. W ramach rabatu przysługują posiłki, parking, Wi Fi,
basen zewnętrzny pokój zabaw dla dzieci i plac zabaw na zewnątrz, wypożyczenie
rowerów, sprzętu potrzebny do pływania: dmuchańce, deski i koła do pływania, a
nawet okularki, bilard, wypożyczenie gier planszowych, udział w organizowanych
zajęciach dla dzieci, rodzinnych zajęciach rekreacyjnych: zawody pływackie,
konkursy na najładniejszą rzeźbę z piasku na plaży, czy zawody sportowe.

1. Komisja konkursowa, w której skład wchodzą redaktorzy Portalu Rodzinnego BabyGo,
wyłoni i nagrodzi Autorów najciekawszych opowiadań rodzinnych wakacji, którzy spełnią
wszystkie zasady konkursu.
2. Komisja konkursowa przyzna 3 (trzy) nagrody główne dla uczestników Konkursu, których
prace zostaną ocenione najwyżej. Wszystkie prace mogą zostać opublikowane w Portalu
Rodzinnym BabyGo.
3. Komisja konkursowa przyzna pięć wyróżnionych nagród dla uczestników Konkursu, których
prace zostaną ocenione najwyżej. Wszystkie prace mogą zostać opublikowane w Portalu
Rodzinnym BabyGo.
4. Komisja konkursowa przyzna piętnaście dodatkowych nagród dla uczestników Konkursu,
których prace zostaną ocenione najwyżej. Wszystkie prace mogą zostać opublikowane w
Portalu Rodzinnym BabyGo.
5. Zwycięzcy zostaną poinformowani o nagrodzie drogą mailową do 3 dni roboczych po
zakończeniu Konkursu.
6. Liczba nagród jest ograniczona.
7. Organizator nagradza osobę wygraną 1 nagrodą.
8. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie
unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie.
9. Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
10. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
11. Każdy uczestnik może wysłać 3 prace konkursowe. Każda praca będzie oceniana osobno.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Dane osobowe uczestników Konkursu w zakresie: imię i nazwisko zamieszczone na portalu
społecznościowym Facebook oraz e-mailu i formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane
przez organizatora Konkursu w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego
prawidłowego przeprowadzenia. Dane osobowe podane przez laureatów konkursu nie będą
przechowywane ani przetwarzane przez Organizatora, nie będą też udostępniane innym
podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku
wygranej odebrania nagrody.

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania, tj. celów niezbędnych do realizacji czynności związanych z
Konkursem i wykorzystaniem dostarczonych prac, udzielaniem odpowiedzi na
pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji
umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są
przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia
danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie
zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie
zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla
przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane
osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu
nadzorczego - GIODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich
podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed
zawarciem umowy, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości, tym samym udziału w
Konkursie.
3. W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on podany do publicznej wiadomości, poprzez
opublikowanie na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie Portalu Rodzinnego
Babygo.
4. Regulaminu rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2021 roku.
5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy
polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
6. Decyzje Organizatorów Konkursu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich
odwołanie.
7. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania Konkursu w szczególności z uwagi na
niskie zainteresowanie i małą liczbę, względnie niski poziom prac konkursowych.

