KONKURS BLISKOŚĆIOWY 2015
„Podziel się wrażeniami”
Opis konkurs
Tegoroczny Konkurs Dni Bliskości , polega na uzupełnieniu Ankiety Konkursowej i przesłaniu
wypełnionej na adres kontakt@dnibliskosci.bialystok.pl do dnia 17.10.2015 bądź dostarczenie jej
osobiście na „Pogaduchy bliskościowe” odbywające się w dniu 18.10.2015r w godzinach 12-14 w
Przedszkolu Niepublicznym Paprotka przy ul. Elizy Orzeszkowej 15 w Białymstoku. Rozwiązanie
konkursu następi 18 października o godz 13.00 podczas końcowego spotkania „ Pogaduchy
bliskościowe” w Przedszkolu Niepublicznym Paprotka przy ul. Elizy Orzeszkowej 15 w
Białymstoku. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Dni Bliskości
dnibliskosci.bialystok.pl i facebook'u.
Nagrody
Nagrodami w konkurs są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nosidło TULA
Chusta TULA
Dwa vouchery na rodzinny obiad w restauracji LOKALNA BISTRO
Zestwa koszulek dla całej rodziny FORMACJA RASTER
Kosz z ekologicznymi przekąskami ze sklepu ZDROWY KIEŁEK
Pakowna torba DECOPRACOWNIA
Dwie nerki USZYTY BUTIK
Zestaw kosmetyków naturalnych RĘKOCIAŁO
Sesja zdjęcowa u Kasi Znanej
Upominki od OLEJOWY RAJ
Dwa karnety po 5 wejść na jogę w MUKTIJOGA
Masaż Rebozo DOULANIA
Miesieczny karnet na zajecia Muzykowanie I Brykanie
Masaż Peloha - ROZKWIT

Regulamin konkursu:
Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy regulamin konkursu określa warunki, na jakich odbywa się niniejszy konkurs.
2. Organizatorem konkursu są Organizatorzy Dni Bliskości 2015, zwani dalej Organizatorami.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania
konkursu. Wszelkie zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu zostaną ogłoszone w
odpowiednim dziale na stronie dnibliskosci.bialystok.pl oraz na fanpage Dni Bliskości na
facebooku.
Opis Konkursu:
1.Celem konkursu jest wyłonienie wśród uczestników Dni Bliskości zwycięzców, nagrodzonych za
swój udział i zaangażowanie podczas tegorocznych Dni Bliskości.
2.Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która spełniła warunki uczestnictwa w konkursie.
3.Zwycięzcy zostaną wyłonieni zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu, opisanymi w dziale
"Wyłonienie zwycięzców".

4. Konkurs odbywa się w terminie 10.10.2015r. – 18.10.2015r.
5. I Etap polegający na dostarczeniu ankiet konkursowych do 18.10.2015r.
6. II Etap polegający na wyłonieniu zwycięzców podczas pogaduch bliskościowych w Przedszkolu
Niepublicznym „ Paprotka”
7.Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się 20 10.2015r. po godzinie 12:00 w dziale Konkurs oraz na
facebooku.
8.Nagrodami w konkursie są:
• Nosidło TULA
• Chusta TULA
• Dwa vouchery na rodzinny obiad w restauracji LOKALNA BISTRO
• Zestwa koszulek dla całej rodziny FORMACJA RASTER
• Kosz z ekologicznymi przekąskami ze sklepu ZDROWY KIEŁEK
• Pakowna torba DECOPRACOWNIA
• Dwie nerki USZYTY BUTIK
• Zestaw kosmetyków naturalnych RĘKOCIAŁO
• Sesja zdjęcowa u Kasi Znanej
• Upominki od OLEJOWY RAJ
• Dwa karnety po 5 wejść na jogę w MUKTIJOGA
• Masaż Rebozo DOULANIA
• Miesieczny karnet na zajecia Muzykowanie I Brykanie
• Masaż Peloha - ROZKWIT

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby pełnoletnie spełniające następujące
wymagania:
– zarejestrowani uczestnicy Dni Bliskości 2015,
– wypełnili poprawnie ankietę konkursową,
– dostarczyli wypełnią ankietę konkursową mailem do dnia 17.10.2015 na maila
kontakt@dnibliskości.bialystok.pl w tytule maila należy dodać Ankieta Konkursowa lub
osobiscie w trakcie Pogaduch Bliskościowych odbywających się w Przedszkolu
Niepublicznym Paprotka przy ul. Elizy Orzeszkowej 15 w Białymstoku
– jedna osoba może wypenić tylko jedną ankietę konkursową
3. Ankiety zawierające dane niepełne bądź nieprawdziwe są uznane za nieważne i nie mogą
brać udziału w konkursie.
4. Ankiety Konkursowe przechodzą na własność Organizatorów Dni Bliskości, a zawarte w
nich informacje mogą zostać wykorzystane w kolejnych edycjach Dni Bliskości
Wyłonienie zwycięzców:
Wyłonienie zwycięzców nastąpi podczas trwania spotkania „Pogaduchy bliskościowe ” 18
października 2015 r ok 13.00 w Przedszkolu Niepublicznym Paprotka przy ul. Elizy Orzeszkowej
15 w Białymstoku.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: kontakt@dnibliskości.bialystok.pl

