REGULAMIN NAGRODY GŁÓWNEJ
II GLIWICKI WALENTYNKOWY PSI SPACER WIELORASOWY
ORGANIZATORZY
1. Nagrodą główną w konkursie, który odbędzie się 12 lutego 2017 podczas IIgo Gliwickiego
Walentynkowego Psiego Spaceru Wielorasowego jest weekend w Posiadłości "Basen Przesieka" w
Karkonoszach dla maksimum 4 osób i dowolnej ilości psów www.psiszeptun.pl/wypoczynek-z-psem
którego fundatorem jest Szkoła dla Psów SZEPTUN Uczymy Rozumieć Psy - szkolenia, wybieg,
przedszkole, konsultacje z siedzibą w Goszyce ulica Wiejska 44 reprezentowanym przez Anetę
Myśliwiec.
2. Nagroda, której wartość wynosi 700zł, nie jest wymienna na jakikolwiek inny ekwiwalent w tym
pieniężny. Nagrody nie może wykorzystać inny członek rodziny osoby wybranej w losowaniu bez
uczestnictwa tej osoby. Dojazd na koszt własny.
3. Nagrodę należy wykorzystać w terminie od dnia konkursu do dnia 28 kwietnia 2017 traktując ten
dzień jako dzień wyjazdu, z pominięciem dni wolnych od pracy tzn. świąt i innych występujących w
tym okresie. Nagroda niewykorzystana przepada po 28 kwietnia 2017.
4. Nagroda obejmuje 2 noclegi dla maksimum 4 osób w Posiadłości "Basen Przesieka" w
Karkonoszach w miejscowości Przesieka przy ulicy Dolina Czerwienia 1a, pod Jelenią Górą w gminie
Podgórzyn.
5. Na posiadłość składają się dwupiętrowy dom o powierzchni 150m2 z dwoma sypialniami, kuchnią,
jadalnią, salonem z kominkiem oraz łazienką i tarasem, a także teren o powierzchni 1,2ha ogrodzony z
basenem napełnianym wodą źródlaną o powierzchni 3500m2 czynnym zwykle od kwietnia do
października. W roku 2017 ze względu na prace remontowe basenu napełnianie go wodą może się
opóźnić.
6. Fundator nagrody głównej SZEPTUN Uczymy Rozumieć Psy - szkolenia, wybieg, przedszkole,
konsultacje reprezentowanym przez Anetę Myśliwiec oświadcza, że jest właścicielem w/w
nieruchomości w związku z czym bezpośrednio odpowiada za warunki i komfort pobytu
korzystających z nagrody oraz dobór terminu.
7. Na terenie posiadłości oraz budynku mogą przebywać psy. Ich pobyt nie podlega opłacie. Zasady
pobytu psów w Posiadłości "Basen Przesieka" podlegają zasadom, o których mowa w Regulaminie
Pobytu i Instrukcji Obsługi posiadłości. Uczestnik będzie się mógł zapoznać z w/w Regulaminem i
Instrukcją przed wyjazdem.
8. Termin pobytu będzie ustalany z właścicielem posiadłości Anetą Myśliwiec ze względu na to, że
obiekt pełni również funkcję turystycznej bazy w okresie przyznanej nagrody stąd mogą w czasie
przeznaczonym na wykorzystanie nagrody wystąpić inne rezerwacje.
9. Weekend może być zamieniony na ten sam czas pobytu, ale w tygodniu tzn. od poniedziałku do
piątku. Pobyt może też zaczynać się w tygodniu, a kończyć w weekend lub odwrotnie.

10. Za weekend wg informacji na www.psiszeptun.pl/wypoczynek-z-psem uważa się pierwszą dobę
pobytu od godziny 15:00 do dnia wyjazdu czyli dwa dni później do godziny 12:00. W przypadku gdy
obiekt nie jest przekazywany bezpośrednio kolejnym gościom w dniu wyjazdu gości poprzednich
dopuszcza się możliwość wydłużenia 'doby' opuszczającym obiekt w dniu wyjazdu.
11. Weekend wygrywa osoba, która zwycięży w konkursie (Regulamin Konkursu stanowi osobny
dokument) w dniu Spaceru.
12. Osoba ta ma prawo zabrać ze sobą max 3 osoby i dowolną ilość psów, jako że obiekt pełni między
innymi funkcję bazy wypadowej w Karkonosze dla właścicieli psów.
13. Wygrywający ma obowiązek podać organizatorowi dane personalne swoje oraz osób, które
zabierze ze sobą.
14. W przypadku rezygnacji z nagrody i jej nie przyjęcia nagroda zostanie przekazana osobie, która
zajęła w konkursie drugie miejsce. Osoba wygrywająca jest proszona o decyzję w kwesni przyjęcia
nagrody w chwili jej wylosowania.
15. Wszelkie wynikające kwesne dotyczące pobytu będą na bieżąco konsultowane i ustalane z
właścicielem posiadłości Aneta Myśliwiec reprezentującą SZEPTUN Uczymy Rozumieć Psy - szkolenia,
wybieg, przedszkole, konsultacje oraz SZEPTUN Posiadłość BASEN PRZESIEKA - wypoczynek z psem w
Karkonoszach.

