
A program az EFOP-1.5.2-16-2017-00008 számú 

Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben 

című projekt keretében valósul meg.

A „Szelfizve kirándulj, 

kirándulva szelfizz!”

Az EFOP-1.5.2 pályázati támogatás keretében játékra invitáljuk településünk 

lakóit.

A TEENDŐ:

Azon bagodi lakos, aki az alábbi képeken látható bagodi nevezetesség 

mindegyikénél szelfit készít, és a fotókat, valamint a kitöltött jelentkezési 

lapot e-mailben beküldi, sorsoláson vesz részt!

A NYEREMÉNYEK:

-  A 2 kisorsolt nyertes családjával, barátaival kirándulást nyer Szombathelyre,  

  az ókori Pannónia központjába maximum 4-4 fő részére, 2 éjszakás 

  szállással, reggelivel és vacsorával a belváros szívében található,  

  négycsillagos Wagner Hotelben.

-  A kirándulás időtartamára belépőket biztosítunk Szombathely 

  nevezetességeinek megtekintéséhez (Iseum, Savaria Múzeum, 

  Kalandpark, Szent Márton Látogatóközpont, Képtár).

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:

-  A játékban és a kiránduláson csak bagodi állandó lakcímmel rendelkező 

  személyek vehetnek részt, életkortól függetlenül.

-  Minden nevezetesség mellett 1 db szelfit kell készíteni, amelyen a játékban 

  résztvevő személy és a nevezetesség is tisztán, felismerhetően látszik.

-  Az összes fotót együtt, 1 db e-mailben kell elküldeni a  

   címre legkésőbb 2019. június 17-én 16.00 óráig selfie.bagod@gmail.com

  a kitöltött, kézzel aláírt, lefotózott vagy beszkennelt jelentkezési lappal 

  együtt, az e-mail tárgyában feltüntetve a részvevő nevét.

-  A jelentkezési lap beküldésével a résztvevő elfogadja a játék szabályait 

  és feltételeit.

-  Egy e-mail-címről csak egy nevezést fogadunk el.

-  Egy személytől több e-mailben, több részletben érkező nevezést 

  nem áll módunkban elfogadni!

-  A határidőn túl, illetve hiányosan vagy nem a feltételeknek 

  megfelelően érkezett jelentkezések érvénytelenek.

-  Hogy minél izgalmasabb legyen a játék, felhívjuk a figyelmet, 

  hogy egy háztartás több tagja külön-külön is részt vehet a játékban!

A NYILVÁNOS SORSOLÁS IDŐPONTJA ÉS HELYSZÍNE: 

2019. június 24. (hétfő), 10.00 óra, 

Bagodi Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme 

(8992 Bagod, Kossuth utca 13.). 

A 2 ÉJSZAKÁS KIRÁNDULÁS TERVEZETT IDEJE: 

2019. július 4-5.

A programváltozás jogát fenntartjuk!

További információ a polgarmester@bagod.hu, bagod@bagod.hu, 

hinorbi@bagod.hu e-mail címeken, illetve a +36 92 560 008-as 

telefonszámon kérhető.

Szeretettel várjuk jelentkezésüket!

Bagod Község Önkormányzata

Játsz, és nyerj egy utazást 4 fő részére!

Készíts 6 szelfit Bagod előre megjelölt nevezetességeivel, 

küldd el e-mailben, és sorsoláson veszel részt!

Nyeremény: 

2 db 2 éjszakás kirándulás Szombathelyre 4-4 fő részére, az ókori Pannónia 

központjába, szállással, félpanziós ellátással a Garda Hotelben. 

A kikapcsolódás időtartamára belépőket biztosítunk 

a város nevezetességeinek megtekintéséhez.

A játék szabályai a www.bagod.hu weblapon olvashatók!

A fényképek beküldési határideje: 2019. május 31.

Sorsolás: 2019. június ...

A 2 éjszakás kirándulás tervezett ideje: 2019. július-augusztus

A részvétel feltétele: bagodi állandó lakcím!

Szeretettel várjuk jelentkezésüket!

Bagod Község Önkormányzata

elnevezésű játék leírása

mailto:szelfie.bagod@gmail.com

