


Dołącz do naszego zespołu
podczas #OM2k22 i zostań
omReporterem! 

TWÓRZ RELACJE, CIESZ SIĘ
NIEOGRANICZONYM DOSTĘPEM
DO ATRAKCJI I SPĘDŹ WAKACJE

ŻYCIA. 



Podstawowe zasady
OM Reporter jest kimś na kształt ambasadora, ale z większymi przywilejami.
Będąc omReporterem będziesz traktowany przez nas jak „część zespołu”,
tym samym będziesz miał/a kontakt z kadrą i będziesz przedstawiany/a na
naszych Social Mediach jako osoba, która dba o wspomnienia uczestników
obozów.

Twoim zadaniem będzie
tworzenie relacji w trakcie pobytu
na obozach - filmy i zdjęcia,
Otrzymasz dostęp do naszych
Social Media tj. Tik Tok,
Instagram, Facebook.  I będziesz
mógł prowadzić je w swoim stylu.

Social Media

Otrzymasz od nas 75% rabatu na
wyjazd i wiele innych profitów.
omReporter może bez problemu 
 nieodpłatnie korzystać z atrakcji
podczas obozów młodzieżowych
tj. Wycieczki Fakultatywne,
wejścia do klubów i wyżywienia.

Korzyści

OMReporter będzie musiał  przed
wyjazdem promować wyjazdy na
OM 2k22 wśród swoich
znajomych. 
Częstotliwość to 3 pasty w
miesiącu. Otrzymasz swój własny
kod promocyjny ze zniżką na
rezerwację dla znajomych.  

Promocja

Zadania i korzyści
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REKRUTACJA
Jeżeli chcesz stać się omReporterem  
musisz mieć założoną rezerwację na
obóz 2022r.r oraz  przesłać do nas
zadanie rekrutacyjne. Po wybraniu
przez nas najlepszych zgłoszeń
ogłaszamy je na naszym FB i
Instagramie. Następnie hybrydowo
widzowie i my wybieramy
ambasadorów na nasze wyjazdy. 



KOGO
SZUKAMY?
Jeżeli jesteś zwariowana/y, nie boisz
się wyzwań, masz podstawowe
umiejętności tworzenia treści pod
social media i Twoja kreatywność nie
ma granic.

To właśnie Ciebie szukamy! 



CO ZROBIĆ? 
Dokonaj rezerwacji na dowolny
wyjazd. Jeżeli masz już rezerwację
nie musisz tego robić.  
Nagraj film z Twojego dnia.
Wykonaj 3 zdjęcia w w stylu relacji
pokazujące jak fajnie minął ci
dzień.
Przygotuj materiały pod Facebook
i Instagram, a następnie wyślij nam
je na maila
rekrutacja@obozymlodziezowe.pl

Zadanie rekrutacyjne jest proste. 

Z nadesłanych materiałów wyłonimy 
 najlepsze i razem z naszą
społecznością wybierzemy z nich
omReporterów. Każdy z wybranych
omReporterów otrzyma 75% rabatu
na wyjazd.



TO NIE
WSZYSTKO

Po zakończeniu sezonu wybierzemy 3
omReporterów, których relacje były
najlepsze i zwrócimy im koszty całego
wyjazdu. Dodatkowo każdy
omReporter otrzyma rabat w
wysokości 35% na kolejny wyjazd
#om2k23. 



C Z E K AMY

N A  T W O J E

Z G ŁO S Z N I E

rekrutacja@obozymlodziezowe.pl 


