
 

Regulamin blogerskiego wyjazdu „BlogoLand- blogerski weekend w Rabce Zdrój ” 

1. Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w  „BlogoLand” (zwanego dalej wydarzeniem), Organizatorem 

wydarzenia jest rodzinne przedsiębiorstwo Rabkoland-  park rozrywki w Rabce Zdrój dalej zwanej („Organizator”). 

2. Współorganizatorem wyjazdu jest Klaudia Czapkiewicz-Ziółek  autorka bloga Niezłe Ziółko (www.niezleziolkoblog.pl)  

 

3. Wydarzenie to będzie mieć miejsce w Rabce Zdrój, w dniach od 25.06.2016 do dnia 26.06.2016 

 

4.  Uczestnikiem wydarzenia („Uczestnik”) może być osoba fizyczna, posiadająca blog o tematyce rodzicielskiej 

(parentingowej)  oraz posiadająca konto użytkownika internetowego portalu społecznościowego Facebook (dalej: 

Facebook), którzy polubią profil Organizatora poprzez zaznaczenie „Lubię to”. 

 

5. Udział w wydarzeniu „BlogoLand”  jest bezpłatny dla Uczestnika.  Uczestnik pokrywa tylko koszty dojazdu na 

miejsce.  

 

6. Organizator zapewnia nocleg, wyżywienie ,transport na terenie Rabki Zdrój i wszelkie atrakcje przewidziane w 

programie.  

 

7. Koszty  uczestnictwa „Uczestnika” i jego rodziny  pokrywa główny organizator i partnerzy strategiczni wydarzenia.  

 

8. Uczestnik po zakończeniu wydarzenia  zobowiązuje się :  

 

-Do umieszczenia na swoim blogu wpisu z relacją z udziału, gdzie zawrze swoją opinię o wydarzeniu BlogoLand, 

aktywne linki partnerów strategicznych wydarzenia, pensjonatu (http://www.pensjonatprezydent.eu/) i patronatu 

medialnego, a także plakat z logotypami oraz przede wszystkim link głównego sponsora wydarzenia *Park Rabkoland, 

dzięki któremu udział uczestnika będzie możliwy. 

 

9. Wszystkie niezbędne informacje wspomniane w punkcie numer 5  zostaną wysłane uczestnikowi na jego adres email- 

po rekrutacji, gdy uczestnik zakwalifikuje się do wyjazdu.  

 

10.  W trakcie trwania wydarzenia zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna, która będzie mogła być wykorzystana  

w relacjach uczestników/blogerów w związku z tym  Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego 

wizerunku na stronach dot. wydarzenia i blogach uczestników.  

 

11.  Wszelkie informacje związane z organizacją oraz realizacją wygłoszone zostaną na stronie internetowej blogu  

współorganizatora wydarzenia (www.niezleziolkoblog.pl) oraz na Facebooku „BlogoLand blogerski weekend w Rabce 

(http://www.facebook.com/blogoland) 

 

12.  Organizator i współorganizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

 

13.  Organizator i współorganizator zobowiązuje się  każdorazowo poinformować  „Uczestnika” o ewentualnych zmianach 

w regulaminie przez zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu 

wydarzenia ( Facebook). 

 

14. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z oświadczeniem do niniejszego 

regulaminu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora i współorganizatora wydarzenia 

„BlogoLand” , zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 

j.t).* 
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