
REGULAMIN KONKURSU 
 
 

I.  Postanowienia ogólne 
 
 
1. Organizatorem Konkursu ”Przyjazny Hotel Województwa Pomorskiego 2014” 

zwanego dalej Konkursem, jest Polska Izba Turystyki Oddział Pomorski. 
 
2. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa 

Pomorskiego.  
 
3. Partnerami w organizacji Konkursu jest Samorząd Województwa Pomorskiego 

oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie.  
 

4. Nagrodą w konkursie jest przyznanie przez Komisję tytułu „Przyjazny Hotel 
Województwa Pomorskiego 2014”. 

 
5. Celem konkursu jest promowanie obiektów hotelarskich w pełni dostępnych,  

przystosowanych i przyjaznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 
propagowanie przestrzeni i usług bez barier. 

 
6. W konkursie oceniane będą hotele, motele, pensjonaty zwane dalej obiektami 

hotelarskimi, zgodnie z otrzymaną kategorią, usytuowane na terenie 
województwa pomorskiego.  

 
 
 

II. Zgłoszenia do konkursu 
 
1. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko obiekty hotelarskie skategoryzowane. 
2. Termin składania zgłoszeń konkursowych  upływa dnia 28 marca 2014 roku 

(decyduje data wpływu). 
3. Zgłoszenia należy kierować w zamkniętej kopercie na adres biura 

organizacyjnego Gdańskich Targów Turystycznych: Międzynarodowe Targi 
Gdańskie S.A., ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk. 

 z dopiskiem: Konkurs „Przyjazny Hotel Województwa Pomorskiego 2014”. 
4.  Pisemne zgłoszenie obiektów musi zawierać: 
 a)  wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do regulaminu, 
  b) fotografie przedstawiające rozwiązania zastosowane w obiekcie w wersji 

 papierowej i elektronicznej, 
  c)  ofertę specjalną adresowaną do osób niepełnosprawnych, 
  d)  pisemną zgodę autora zdjęć na przetwarzanie danych. 
5.  Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych, bądź nadesłane  

po terminie nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie. 
6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych materiałów fotograficznych. 
 
 
 
 



III. Tryb wyłaniania laureatów oraz przyznawania na grody 
 

1. Po upływie terminu zgłaszania kandydatur, Przewodniczący Komisji zwołuje 
posiedzenie dla rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur. 

2. Tytuł przyznawany jest przez Komisję Konkursową, której Przewodniczy 
Prezes Polskiej Izby Turystyki Oddział Pomorski oraz przedstawiciele branży 
turystycznej i Samorządu Województwa Pomorskiego. 

3. Komisja decyduje o przyznaniu tytułu po uprzednim: 
  a) zweryfikowaniu zgłoszeń i wyborze obiektów spełniających kryteria pełnej 

 dostępności oraz utrzymanych w należytym stanie,  
  b) wizytacji przez Komisję obiektów wyłonionych w konkursie.  

4.   Obiekty oceniane będą w dwóch grupach: 
  a) hotele, motele, pensjonaty kat. *-*** (w punktacji -50-60) 
  b) hotele, motele, pensjonaty kat. ****-****** ( w punktacji 60-70) 
5.   W przypadku równej liczby głosów, głos rozstrzygający ma Przewodniczący 

 Komisji. 
6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  
7. Nagrodę stanowi certyfikat w formie dyplomu, tablica okolicznościowa,  

a także 1-miesięczna emisja reklamowa na portalu www.pomorskie.travel  
w postaci kolarza zdjęć zwycięskiego obiektu hotelarskiego.   

8. Poza nagrodą główną Komisja może przyznać wyróżnienia. 
9. Komisja może nie przyznać żadnej nagrody. 
10. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu oraz miejscu i terminie 

wręczenia nagród przez Marszałka Województwa Pomorskiego.  
11. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi podczas trwania Gdańskich Targów 

Turystycznych.   
12. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej organizatora konkursu Polskiej Izby Turystyki Oddział Pomorski, 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz 
Międzynarodowych Targów Gdańskich. 

13. Obiekty hotelarskie nienagrodzone w konkursie mogą być zgłaszane  
w kolejnych jego edycjach. 

 
 

 
 

IV. Postanowienia ko ńcowe 
 

1. Nadesłanie zgłoszenia oznacza akceptację przez uczestnika warunków 
niniejszego regulaminu.  

2. Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym jest dostępny  
na stronie internetowej: Polskiej Izby Turystyki Oddział Pomorski 
www.p.i.t.gda.pl Departamentu Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego 
województwa Pomorskiego www.dtp.pomorskie.eu, Międzynarodowych 
Targach Gdańskich  www.gtt.pl (w zakładce). 

3. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Departament Turystyki, Długi 
Targ 1-7, III piętro, pok. 50, tel. 0-58 32-68-357 p. Katarzyna Olczyk.  


