Wygraj pobyt w Narusa Leśna Przystań. Spójrz w niebo, które obserwował Mikołaj Kopernik!
3,2,1... Startujemy! Rusza "Typuj z Bogaty Region- Odpocznij w Narusa Leśna Przystań". Nagrodą główną w naszym konkursie o którą powalczy każdy uczestnik konkursu jest
nagroda od naszego Partnera Tytularnego jaką będzie 2-dniowy pobyt dla 2 osób w Narusa Leśna Przystań. Oczywiście pobyt zawierać będzie również dodatkowe atrakcje dla
naszego najlepszego Typera Mistrzostw Świata w Katarze. Obiekt jest jedną z największych inwestycji jaka miała miejsce w ostatnim czasie w regionie Zalewu Wiślanego i Mierzei
Wiślanej. Dlaczego warto spędzić tu czas? Poznaj Narusę Leśna Przystań.
Zapomnij o codzienności...
Jeśli potrzebujesz wyciszenia, a zarazem
chcesz przebywać w bliskiej odległości
miasta i Krynicy Morskiej to nie mogłeś lepiej
trafić... Odnajdziesz tutaj zielony las nad
Zalewem Wiślanym, luksusowe domki
całoroczne, balię na pobliskim pagórku
z której unosi się para wodna, saunę fińską
w środku lasu, park linowy dla dzieci, basen
zewnętrzny, jacuzzi, niezwykłą restaurację
na 100 osób, a to wszystko pod niebem,
które przed laty obserwował najbardziej
znany polski astronom Mikołaj Kopernik.
Obiekt znajduje się 1 km od Fromborka,
gdzie żył i tworzył Kopernik, a także gdzie
napisał swoje dzieło "O obrotach ciał
niebieskich".
Jedną z atrakcji ośrodka są wspólne nocne
obserwacje nieba pod okiem astronomów.
Narusa Leśna Przystań działa od 2022 roku.
Składa się z 20 całorocznych luksusowych
domków i 21 apartamentów w środku lasu.
Powstała ona w miejscu, gdzie wcześniej
mieścił się przed laty ośrodek harcerski.
Teren niszczał aż do czasu, gdy grupa
przyjaciół i przedsiębiorców ze Śląska
zakochała się w tym miejscu podejmując
decyzję o inwestycji i odnowieniu tego
miejsca tworząc niezwykłą atrakcję
turystyczną w regionie. Odwiedzający
goście jak i lokalni mieszkańcy mówią jedno:
Grupa inwestorów stworzyła tutaj coś
pięknego! To trzeba zobaczyć. To już jest
i będzie wizytówka naszego regionu.
Nie tylko turystyka, także biznes i idealne
warunki dla firm i pracowników
Obiekt Narusa Leśna Przystań za swoją
lokalizację i indywidualne podejście do
obsługi gości, rodzinną, przyjazną atmosferę
otrzymuje same pozytywne opinie. Dzięki
ustronnemu położeniu w lesie mamy
gwarancję ciszy i spokoju. Jeśli jednak
planujemy podczas pobytu nieco więcej

rozrywkowych wrażeń - uzyskamy je
zarówno na miejscu w wybranych miejscach
o co zadbali gospodarze ośrodka, a także
bez problemu dostaniemy się w kierunku
miejscowości Mierzei Wiślanej, m.in. Krynicy
Morskiej. W zaledwie 20-30 minut jesteśmy
też w Elblągu. Gdy zapragniemy dzień
z historią to zaledwie kilka kilometrów dzieli
nas od Braniewa – pierwszej stolicy Warmii,
a do Fromborka mamy zaledwie 15 minut
pieszo. Dla kochających żeglugę czekają
wody Zalewu Wiślanego.
Dla turystów to miejsce idealne by szerzej
odkryć ten region. Dla lokalnych
mieszkańców wspaniałe miejsce by spędzić
miłe popołudnie z rodziną lub weekend
z przyjaciółmi nad Zalewem Wiślanym.
Obiektu z tyloma atrakcjami jak balia, sauna
fińska, basen zewnętrzny, boiska do
siatkówki plażowej, paleniska do ognisk,
park linowy i wyśmienitą restauracją nie ma
w okolicy.
Obiekt poza sezonem wakacyjnym
wyspecjalizował się w organizacji różnych
eventów okolicznościowych. To doskonałe
miejsce do zorganizowania wymarzonego
wesela, komunii dziecka, chrzcin, urodzin
czy innych imprez okolicznościowych, np.
wigilie firmowe, Andrzejki czy Sylwester.
Narusa Leśna Przystań została również
zaprojektowana do obsługi spotkań
biznesowych, eventów firmowych, szkoleń...
Jest tu sala konferencyjno-multimedialna do
100 osób, w budynku aparthotelu grupy
mogą się wyspać, przeszkolić, zjeść wspólny
posiłek w części śniadaniowej. Dzięki
niezwykłemu miejscu poza podniesieniem
umiejętności i kwalifikacji, zarząd firmy
i pracownicy mocno doładują baterie.
Pomysłodawcy projektu organizują również
lunche i spotkania biznesowe, tworzą różne
projekty z przedsiębiorcami budując
pozytywną wymianę myśli i pomysłów
pomiędzy wieloma inwestorami lokalnymi
i krajowymi.

Rusza piłkarski Mundial w Katarze! – Weź udział w wielkim KONKURSIE
"Typuj z Bogaty Region - Odpocznij w Narusa Leśna Przystań"
Już 20 listopada rusza wielkie piłkarskie święto – Mistrzostwa Świata w piłkę nożną rozgrywane w Katarze. Będą to 22 mistrzostwa świata w historii, jednak dopiero
pierwsze rozgrywane na Bliskim Wschodzie, w kraju islamskim. Wielu kibiców będzie też musiało po raz pierwszy dostosować się do emocji piłkarskich
rozgrywanych nie w lato, a w listopadzie i grudniu tuż przed Bożym Narodzeniem... Szykują się wielkie emocje a dla naszych czytelników mamy wielki KONKURS z
super nagrodami. Typuj mecze Mistrzostw Świata i zgarnij niezwykłe nagrody od naszych partnerów akcji.

Jak możesz dołączyć do gry?
1) Wyślij do nas e-mail na adres typer@bogatyregion.pl podając
swoje typy:
- wyników spotkań grupowych Mistrzostw Świata
- zwycięzców spotkań fazy pucharowej (listę meczów fazy pucharowej
otrzymasz od nas e-mailem przed każdą rundą spotkań)
- swój typ na Zwycięzcę Mundialu oraz na króla Strzelców Turnieju
UWAGA: Jeśli chcesz otrzymać listę wszystkich spotkań grupowych
do przesłania swoich typów na swojego e-maila napisz do nas albo
skopiuj listę spotkań ze strony www.typer.bogatyregion.pl.
2) W tytule maila podaj swoje imię i nazwisko oraz treść „Typuj z Bogaty
Region- Odpocznij w Narusa Leśna Przystań” np. Tytuł maila: Piotr
Kowalski „Typuj z Bogaty Region- Odpocznij w Narusa Leśna Przystań”
3) W treści maila podaj poza swoimi typami na poszczególne mecze,
także swoją miejscowość zamieszkania, telefon i e-mail do kontaktu.
4) Każdy Uczestnik Konkursu gra o Nagrodę Główną jaką jest pobyt w Narusa Leśna Przystań z dodatkowymi atrakcjami. Każdy Uczestnik Konkursu otrzyma również Nagrodę
Gwarantowaną od RMG Gym.
5) WAŻNE! NAGRODY DODATKOWE: Z całej listy nagród dodatkowych wskazujesz maksymalnie 3 firmy o których nagrody chcesz grać, np. Gram o nagrody Dodatkowe od
RMG Gym, Restauracja Garam Masala i Butik Passion w Olsztynie lub np. Gram o nagrody Dodatkowe od King Dom Nieruchomości, Multikino, Restauracja Staromiejska w
Olsztynie. Ty decydujesz o jakie Nagrody Dodatkowe Grasz!
Dla nagród każdej z firm zostanie stworzona osobna klasyfikacja tylko dla uczestników konkursu, którzy zgłosili się do gry o konkretną nagrodę. Tym samym masz gwarancję gry
o nagrody na jakich Ci zależy
6) Na końcu treści maila napisz adnotację: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu, zgodnie z regulaminem oraz zasadami
RODO”
7) Do Konkursu możesz dołączyć w każdym momencie. Punkty będą naliczane pod warunkiem wysłania w terminach wskazanych w regulaminie.

TERMINY KONKURSU
Jak często mogę wysyłać e-maila ze swoimi typami meczów?
Istnieje kilka możliwości wysyłania e-maili do wzięcia udziału w konkursie.
FAZA GRUPOWA:
OPCJA 1: Opcja wysłania jednego e-maila z wynikami fazy grupowej, Królem Strzelców i wskazaniem zwycięscy Mistrzostw
Uczestnik konkursu może wysłać jednorazowo e-mail ze swoimi Typami wszystkich meczów grupowych. Czas na dosłanie wyników meczów grupowych mija 28 listopada do
godz. 23:59.
W tym e-mailu Uczestnik Konkursu podaje również swój typ na Króla Strzelców Turnieju oraz swój typ na drużynę, która wygra Mistrzostwa Świata
* UWAGA: Propozycje i typy Uczestnika Konkursu wysłane po rozpoczęciu spotkania/ spotkań oraz niezgodnie z terminami wskazanymi w Regulaminie nie będą uwzględniane
do punktacji.
OPCJA 2: Opcja wysłania dwóch e-maili z wynikami fazy grupowej. W jednym z maili Uczestnik Konkursu wskazuje Króla Strzelców i zwycięscę Mistrzostw
1) Pierwszy mail – dotyczy typów 1 i 2 kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata trwających od 20 listopada do 28 listopada
Uczestnik Konkursu wysyła pierwszego e-maila z typami 1 i 2 kolejki w fazie grupowej.
Termin nadsyłania pierwszego e-maila maksymalnie do 24 listopada listopada do godz. 23:59.
* UWAGA: Propozycje i typy Uczestnika Konkursu wysłane po rozpoczęciu spotkania/ spotkań oraz niezgodnie z terminami wskazanymi w Regulaminie nie będą uwzględniane do
punktacji.
2) Drugi e-mail – dotyczy typów na 3 kolejkę fazy grupowej Mistrzostw Świata trwającej od 29 listopada – 2 grudnia.
Uczestnik Konkursu wysyłając drugiego e-maila wysyła typy na ostatnią trzecią kolejkę spotkań w fazie grupowej.
Termin nadsyłania drugiego e-maila maksymalnie do 28 listopada listopada do 23:59.
* UWAGA: Propozycje i typy Uczestnika Konkursu wysłane po rozpoczęciu spotkania/ spotkań oraz niezgodnie z terminami wskazanymi w Regulaminie nie będą uwzględniane do
punktacji.
Uczestnik konkursu wysyłając pierwszego lub drugiego e-maila powinien podać również swój typ na Króla Strzelców Turnieju oraz drużynę Mistrza Świata za które może otrzymać
punkty dodatkowe.
W fazie grupowej Uczestnik Konkursu typuje dokładny wynik spotkania, np. Polska – Argentyna Mój Typ: 3:1.

FAZA PUCHAROWA
Przed każdą kolejką spotkań fazy pucharowej na naszej stronie www.typer.bogatyregion.pl będzie opublikowana drabinka kolejnej fazy pucharowej, tj. mecze 1/8 finału,
1/4 finału, 1/2 finału, finał i mecz o 3 miejsce.
Uczestnik Konkursu otrzyma e-maila przypominającego o dosłanie Swoich Typów na poszczególną fazę turnieju.
Uczestnik konkursu będzie musiał wysłać swoje propozycje na fazę pucharową w terminach:
-mecze 1/8 finału – mail z typami meczów 1/8 finału kto awansuje dalej w terminie maksymalnie do rozpoczęcia 1 meczu czyli 5.12. godz. 15:59
mecze 1/4 finału – mail z typami meczów 1/4 finału kto awansuje dalej w terminie maksymalnie do rozpoczęcia 1 meczu czyli 9.12. godz. 15:59
mecze 1/2 finału – mail z typami meczów 1/2 finału kto awansuje dalej w terminie maksymalnie do rozpoczęcia 1 meczu czyli 13.12. godz. 19:59
mecz o 3 miejsce turnieju oraz finał – mail z typami meczu o 3 miejsce i finał kto wygra w terminie maksymalnie do 17 grudnia do godz. 15:59
W fazie pucharowej Uczestnik Konkursu typuje tylko drużynę, która awansuje do kolejnej rundy, np. 1/8 finału Polska- Francja Mój Typ: Awans Polski
* UWAGA: Propozycje i typy Uczestnika Konkursu wysłane po rozpoczęciu spotkania/ spotkań oraz niezgodnie z terminami wskazanymi w Regulaminie nie
będą uwzględniane do punktacji. ** Brak wysłania propozycji w poszczególnej rundzie pucharowej lub wysłanie swoich typów po czasie, nie wyklucza
Uczestnika Konkursu do kontynuowania konkursu w dalszych fazach pucharowych.

Za co otrzymuję punkty?
Każdy uczestnik Konkursu i naszej zabawy w fazie grupowej otrzymuje punkty za poprawne wytypowanie wyniku meczu, zwycięstwo którejś z drużyn czy też
wskazanie prawidłowo remisu.
W fazie pucharowej punkty otrzymuje się za wskazanie tego kto awansuje do kolejnej rundy.
Dodatkowe punkty można zdobyć poprawnie typując, która z drużyn zdobędzie tytuł mistrza Świata oraz piłkarza, który zdobędzie koronę Króla Strzelców.

Jak dużo punktów mogę zdobyć za poprawne typowanie?
Faza grupowa:
4 punkty za prawidłowe wytypowanie wyniku, np. Mecz Polska – Meksyk
Mój typ: 3:1. Mecz zakończył się wynikiem 3:1 dla Polski. Uczestnik Konkursu otrzymuje 4 punkty.
2 punkty za prawidłowe wytypowanie wygranej którejś z drużyn lub remisu, np. Mecz Polska- Meksyk.
Mój typ: 4:2. Mecz zakończył się wynikiem 3:1 dla Polski. Gracz nie trafił prawidłowo wyniku meczu, ale trafił, że wygra Polska. Uczestnik Konkursu otrzymuje 2 punkty.

Faza pucharowa:
2 punkty za wskazanie która drużyna awansuje do dalszej rundy, np. 1/8 finału Mecz Polska- Francja
Mój typ: Awans Polski. Mecz zakończył się wynikiem 3:1 dla Polski. Polska awansowała. Uczestnik Konkursu otrzymuje 2 punkty.
*w fazie pucharowej nie typujemy dokładnego wyniku meczu, wskazujemy jedynie kto awansuje dalej lub wygra mecz finałowy i o 3 miejsce.

Punkty dodatkowe:
KRÓL STRZELCÓW:
10 punktów - Prawidłowe wytypowanie króla strzelców turnieju,
np. Mój typ: Królem Strzelców turnieju zostanie Robert Lewandowski.
Jeśli Robert Lewandowski zostanie Królem Strzelców Uczestnik Konkursu otrzyma dodatkowo 10 punktów.

MISTRZ ŚWIATA:
10 punktów – Prawidłowe wytypowanie zwycięzcy turnieju,
np. Mój Typ: Mistrzostwa Świata wygra Polska.
Jeśli Polska zdobędzie tytuł Mistrza Świata Uczestnik Konkursu otrzymuje dodatkowo 10 punktów.

Co jeśli obydwaj gracze/ uczestnicy konkursu będą mieli tyle samo punktów?
Co w przypadku gdy więcej niż jeden Uczestnik Konkursu uzyska na koniec tą samą ilość punktów w klasyfikacji nagrody głównej lub w
klasyfikacji nagród dodatkowych? Kto ostatecznie wygrywa?
O kolejności wygranej decyduje termin przesłania i dołączenia do Konkursu. Zwycięży Uczestnik Konkursu, który wcześniej wysłał pierwszego
prawidłowego e-maila konkursowego.
Gdzie znajdę Regulamin i szczegółowe informacje o konkursie?
Regulamin konkursu, spis meczów z terminami nadsyłania swoich typów, spis nagród i partnerów Konkursu oraz klasyfikacja zwycięzców będą
dostępne na łamach serwisu Bogaty Region pod adresem: www.typer.bogatyregion.pl

Więcej o konkursie na stronie: www.typer.bogatyregion.pl oraz na stronach i Fanpage Partnerów Konkursu
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Pamiętaj!! 28 listopada o godzinie 23:59 mija termin na dosłanie 3 kolejki
wyników meczów grupowych, Mistrza oraz Króla Strzelców !!!
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Pamiętaj!! 24 listopada o godzinie 23:59 mija termin na wysłanie pierwszego e-maila
dotyczącego typów 1 i 2 kolejki fazy grupowej, które pozostały do rozegrania.

*UWAGA: Istnieje możliwość wysłania jednym e-mailem typów na wszystkie
mecze fazy grupowej.
** UWAGA: Propozycje i typy Uczestnika Konkursu wysłane po rozpoczęciu
spotkania / spotkań oraz niezgodnie z terminami wskazanymi w Regulaminie nie
będą uwzględniane do punktacji.

