Regulamin Konkursu MR&MRS BUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu MR&MRS BUT jest Biuro Usług Turystycznych BUT. Z organizatorami konkursu
mogą współpracować osoby prawne i fizyczne, które zawrą stosowne umowy współpracy ( równie w formie
ustnej) z Organizatorami, bądź też zostaną zaproszone do współpracy.
2. Naruszenie niniejszego regulaminu, w tym przekroczenie ustalonych terminów obowiązujących w
poszczególnych etapach konkursu, powoduje nieważność przeprowadzonych czynności, zaś kandydaci
wyłonione z takiej kwalifikacji nie mogą być dopuszczone do dalszych etapów konkursu.
3. Laureaci konkursu muszą być uczestnikami wyjazdów organizowanych przez Biuro Usług Turystycznych BUT.
4. Umieszczenie zdjęcia w hasztagiem #mr&mrsBUT na kanałach social mediów KochamWakacjepl jest
równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem konkursu i wyrażeniem zgody na jego warunki uczestnictwa.
W przypadku młodzieży poniżej 18 roku życia, zgoda na uczestnictwo w konkursie MR&MRS BUT musi być
wyrażone przez opiekunów nieletnich uczestników. Nieletni uczestnik biorący udział w konkursie musi mieć
zgodę opiekuna prawnego na uczestniczenie w konkursie (opiekun po zapoznaniu się z regulaminem akceptuje
jego warunki).
5. Decyzje organizatora i jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie.

II. ZASADY
1. Konkurs MR&MRS BUT ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich zgłaszających się kandydatów, jeżeli
odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie.

2.

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać dwa zdjęcia (1 twarzy, 1 całej sylwetki) bez nakryć głowy i
okularów i udostępnić na naszych kanałach mediów społecznościowych (facebook/instagram) z oznaczeniem
#mr&mrsBUT. Zdjęcia które nie będą oznaczone hasztagiem: #mr&mrsBUT nie będą uwzględnione w
konkursie: https://www.instagram.com/kochamwakacjepl/?hl=pl
https://www.facebook.com/kochamwakacjepl/

3. W konkursie wyłonieni zostaną laureaci : MR i MRS BUT
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów, jeżeli ilość nagród
nieregulaminowych będzie większa niż ilość tytułów głównych.
5. MR&MRS BUT reprezentować będą Biuro Usług Turystycznych BUT w roku 2019/2020 jako ambasadorzy
biura.
6. Wszystkie zdjęcia wysłane do konkursu MR&MRS BUT mogą być wykorzystywane później przez BIuro Usług
Turystycznych BUT do celów reklamowych, bezpłatnie, bez konieczności uzyskania zgody uczestnika
konkursu.
7. Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na warunki i zasady konkursu.
8. Podczas trwania konkursu osoby biorące w nim udział wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych
(imię, nazwisko, nick facebooka/instagrama) dla potrzeb tego konkursu.
9. Konkurs trwa od 05.07-30.09.2019r. Finaliści zostaną ogłoszeni do 15.10.2019r.
10. Finaliści zostaną ogłoszeni na podstawie określonych warunków: zdjęć które przesłali, ilości polubień swoich
zdjęć na kanałach mediów społecznościowych, i późniejszej weryfikacji zdjęć przez jury Biura Usług
Turystycznych BUT. Finalne decyzje o osobach które wygrały podejmuje jury w Biurze Usług Turystycznych
BUT.

11.Nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone na kanałach social mediów;
https://www.instagram.com/kochamwakacjepl/?hl=pl
https://www.facebook.com/kochamwakacjepl/

III. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
1. Kandydat zgłaszający się do konkursu MR&MRS BUT musi spełniać następujące warunki:
1. Posiadać obywatelstwo polskie
2. Wiek 13-19 lat.
3. Być uczestnikiem obozów Biura Usług Turystycznych BUT
4. Wykonać 2 lub więcej zdjęć (twarz +sylwetka)
5. Umieścić zdjęcie na facebooku/Instagramie z opisem Hasztag: #mr&mrsBUT

IV. NAGRODY
1. Tytuł MR/ MRS BUT
2. Darmowy Wyjazd na obóz w sezonie lato 2020 z Biura Usług Turystycznych BUT
3. Profesjonalna sesja zdjęciowa
4. Bycie ambasadorem Biura Usług Turystycznych BUT
5. Zniżka na kolejne wakacje z Biurem Usług Turystycznych BUT

Finaliści otrzymają jeden z wyżej wymienionych nagród w zależności od miejsca które zajmą

V. NAGRODY POZAREGULAMINOWE

Organizator przewiduje przyznanie nagród nie objętych zasadami regulaminu. Nagrody te będą przydzielone laureatom i
finalistom na zasadach uzgodnionych przez Organizatorów.

