
Regulamin akcji promocyjnej „Maskotka dla Pomerania Fun Park” 
 
§ 1 ORGANIZATOR AKCJI PROMOCYJNEJ 

Organizatorem akcji promocyjnej „Maskotka dla Pomerania Fun Park, zwanej dalej „Akcją promocyjną”, 

jest Markhen + P.U.B z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ul. ks. J. Bryzy 8, zwana dalej 

„Organizatorem”. 

 

§ 2 CZAS TRWANIA I ZASIĘG AKCJI PROMOCYJNEJ 

Akcja promocyjna trwa od 17 stycznia do 27 lutego 2017 r. 

1. Akcja promocyjna skierowana jest do dzieci w wieku od 3 do15 lat z powiatu kołobrzeskiego. 

2. Akcja promocyjna kierowana jest do klientów indywidualnych, swoim zasięgiem nie obejmuje grup 

zorganizowanych. 

3. Promocja nie obowiązuje podczas dni w których organizowane są festiwale i 

koncerty oraz specjalnych eventów organizowanych na terenie Pomerania Fun Park   

 

§ 3 ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ 

1. Prace można nadsyłać od 23.01 do 27.02.2017 r. 

2. Prace powinny prezentować autorski pomysł na maskotkę Pomerania Fun Park. Prace  

należy przesyłać w formacje .jpg lub .pdf oraz z danymi do kontaktu: imię, nazwisko, e-mail, telefon 

3. Prace należy przesyłać wyłącznie pocztą eektorniczną na adres e-mail: konkurs@parkpomerania.pl 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 06.03.2017 i zostanie opublikowane na stronie 

www.parkpomerania.pl oraz na portlau Facebook / parkpomerania.pl 

5. Organizator przejmuje wszelkie prawa autorskie do nadesłanych projektów. 

6. Główną nagrodą w Akcji jest możliwość zaproszenia przez osobę, która stworzyła najlepszy projekt 

grupy osób (max 40 osób) na dzień darmowej zabawy w Pomerania Fun Park. 

7. Organizator przewiduję pule mniejszych nagród – tzw. nagród pocieszenia, którą jest uzależniona od 

ilości prac nadesłanych do 27.02.2017 

8. O wyborze najlepszego projektu decydować będzie komisja, w skład której wejdzie: trzech 

przedstawicieli organizatora oraz przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu 

9. O sposobie realizacji głównej nagrody Organizator poinformuje bezpośrednio osobę, która nadesłała 

zwycięską pracę 

 

 

§ 4 PRZEDMIOT I CEL PROMOCJI 

1. Przedmiotem Akcji promocyjnej jest zaprojektowanie maskotki dla Pomerania Fun Park 

2. W Akcji promocyjnej biorą udział przedszkolaki i uczniowie z terenu powiatu kołobrzeskiego. 

3. Akcja promocyjna ma na celu wypromowanie Pomerania Fun Park oraz zachęcenie do korzystania z 

szerokiej oferty atrakcji turystycznych znajdujących się w powiecie kołobrzeski. 

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Akcji 

promocyjnej pod nazwą Maskotka dla Pomerania Fun Park. 

2. Każda Promocja organizowana przez Organizatora jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy. 

3. Promocje organizowane przez Organizatora nie podlegają łączeniu. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 

obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa o 

prawach konsumenta oraz Regulamin Pomerania Fun Park. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. 


