Regulamin Akcji
„TURYSTYCZNE ODKRYCIA 2014”
§1
Organizator akcji
1. Organizatorem akcji „Turystyczne odkrycia 2014” na portalu TargiTurystyczneOnline.pl
(zwanego dalej „Akcją”) jest Gdańsk Travel Agnieszka Kreft z siedzibą przy ul. Łąkowa 5,
84-120 Władysławowo (zwany dalej "Organizatorem").
§2
Idea akcji
1. Akcja przeznaczona jest dla jednostek samorządu terytorialnego, regionalnych
i lokalnych organizacji turystycznych, stowarzyszeń i fundacji oraz przedsiębiorców
działających w branży turystycznej.
2. Akcja ma na celu promocję i popularyzację najnowszych ofert i atrakcji turystycznych
oraz ich promocję i popularyzację na stronie TargiTurystyczneOnline.pl.
3. W ramach Akcji przyjmowane są zgłoszenia opisujące destynacje turystyczne,
miejsca, atrakcje obiekty, imprezy, wydarzenia, oferty i produkty turystyczne.
Przesyłane

projekty

mogą

dotyczyć

inwestycji/projektów,

których

otwarcie

nastąpiło/nastąpi w okresie 07.2013-07.2014.
§3
Zgłoszenie projektu do Akcji
1. Zgłoszenia projektów do Akcji przyjmowane są do 28 .02.2014 roku włącznie.
2. Każdy uczestnik Akcji może zgłosić maksymalnie dwa projekty.
3. Warunkiem zamieszczenia bezpłatnej rocznej prezentacji w kategorii „Turystyczne
Odkrycia 2014” jest umieszczenie na stronie internetowej podmiotu zgłaszającego
linku/odnośnika

do

Internetowych

Targów

Turystycznych

www.TargiTurystyczneOnline.pl lub zamieszczenie informacji prasowej dotyczącej
prezentacji wśród Turystycznych Odkryć na Internetowych Targów Turystycznych.
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4. Złamanie przez uczestnika określonych w tym paragrafie warunków formalnych lub
technicznych zgłoszenia spowoduje odrzucenie projektu przez Organizatora.
§4
Materiały wymagane przy zgłoszeniu do Akcji
Zgłoszenie do Akcji musi zawierać:
1. Opis nowej atrakcji/inwestycji, minimum 4 zdjęcia/wizualizacje lub link do strony
zgłaszanego projektu wraz z wyrażeniem zgody na kopiowanie treści i materiałów
multimedialnych.
2. Powyższe materiały należy przesłać wyłącznie pocztą elektroniczną (decyduje data
wpłynięcia zgłoszenia) na adres: targi@targiturystyczneonline.pl
3. Materiały złożone do Akcji nie podlegają zwrotowi.
4. Złamanie przez uczestnika określonych w tym paragrafie warunków formalnych lub
technicznych zgłoszenia może spowodować odrzucenie projektu przez Organizatora.
§5
Przebieg Akcji
1. Zgłoszenie projektów do Akcji - do 28.02.2014 roku włącznie.
2. Przedstawiciele Organizatora dokonają oceny poprawności formalnej złożonego wniosku.
3. Wnioski spełniające wymogi formalne rozpatrywanie są

pod względem zostaną

zaakceptowane, a prezentacja na stronie www.targiturystyczneonline.pl w kategorii
„Turystyczne Odkrycia 2014” ukaże się nie później niż 10 marca i będzie dostępna do 28
lutego 2015 r. Uczestnik akcji w każdym momencie może zgłosić zmiany treści lub chęć
usunięcia prezentacji .
4. Dodatkowo, przedstawiciel Organizatora może przyznać dodatkowe nagrody w postaci
kampanii promocyjnej na stronie TargiTurystyczneOnline.pl.
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§7
Informacje dodatkowe
Dodatkowe informacje udzielane są za pośrednictwem poczty elektronicznej:
targi@targiturystyczneonline.pl
§8
Ochrona danych osobowych
Uczestnicy Akcji wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 123, poz 883.) w celach prowadzenia Akcji.
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
§9
Wykładnia Regulaminu
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni przepisów niniejszego
Regulaminu oraz rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem.
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