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Voita elämyspaketti uusittuun Bomban kylpylään! Bomban karjalaiskylän sydän, Bomban
talo avattiin vuonna 1978. Sen jälkeen karjalaiskylä on laajentunut mm. kylpylällä ja alueella on monipuolisia ohjelmapalveluja. Vuosien varrelle mahtuu varmasti paljon mukavia,
mieleenpainuvia, hauskoja, ihastuttavia, noloja tai muuten vain ikimuistoisia hetkiä Bomballa. Mikä niistä jäi mieleesi? Jaa muisto meidän kanssamme.
KILPAILUN SÄÄNNÖT:
Järjestäjä: Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES (myöhemmin ”järjestäjä”) yhteistyössä
Pohjois-Karjalan Osuuskaupan kanssa. Palkintojen arvontaan eivät voi osallistua PIKESin tai PKO:n
työntekijät ja heidän perheenjäsenet. Paras Bomba -muistosi? Kerro meille paras Bomba-muistosi
ja voita elämyspaketti uusittuun Bomban kylpylään! Valitsemme vastanneiden joukosta n. 10 raadin
mielestä parasta/erottuvinta vastausta, joiden kesken arvomme kolme palkintoa. Kilpailun tulokset
julkistetaan Pielisen Karjalan Tulevaisuusfoorumissa 2017, 12.10.2017 Bomban talossa. Palkinnot
luovutamme tilaisuudessa tai lähetämme tilaisuuden jälkeen postitse voittajille.
Äänestäminen ja arvontaan osallistuminen: Kilpailuun voi osallistua nettilinkin kautta täyttämällä
lomakkeen tai palauttamalla tämän arvontakupongin täyttynä Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKESille (Kauppatori 1, 75500 Nurmes) tai Bomban kylpylän ja hotellin asiakaspalveluun
(laita kuoreen merkki: Paras Bomba-muisto). Perjantaina 15.9. klo 16 mennessä palautetut kupongit ja täytetyt nettilomakkeet otetaan huomioon. Äänestäneiden kesken arvomme yhden kylpyläpaketin (1 vrk kahdelle hengelle, sis. majoitus kylpylähotellin 2 hh:ssa, aamiainen, vapaa kylpylän
käyttö), arvo n. 120 -150 e riippuen ajankohdasta. 2.-3. palkinto: Ravintolalahjakortti Ravintola
Bomballe tai Trattoria Pieliseen, arvo á 40,00 euroa. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi. Laittomat tai
muuten ohjeiden vastaiset osallistumiset hylätään. Jos järjestäjän on syytä epäillä osallistujaa vilpistä
tai tuloksiin vaikuttamisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, järjestäjällä on oikeus hylätä
osallistuminen.
Yhteystietojen käyttö: Osallistujien yhteystietoja voidaan käyttää Pohjois-Karjalan Osuuskaupan
markkinointiin. Kerrotut muistot luovutamme PKO:n Bomban karjalaiskylän markkinointiin.
Kysymme vastauskupongissa nimimerkkiä, jolla mahdollisesti vastaus voidaan julkaista markkinoinnissa. Jos nimimerkkiä ei ole lähetetty kilpailuvastauksen mukana, käytämme muotoa:
Etunimi, Paikkakunta. Emme luovuta annettuja yhteystietoja muihin suoramarkkinointitarkoituksiin.
Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Täyttämällä arvontakupongin osanottajat sitoutuvat
noudattamaan näitä arvonnan virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

Linkki sähköiseen kyselyyn, jossa voit ladata kuvia tai
tekstitiedostoja, tiedoston max.koko 5 MB.

