Regulamin konkursu "Zaplanuj podróż swoich marzeń"
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs: " Zaplanuj podróż
swoich marzeń " przeprowadzony w okresie 29.04.2013 – 07.05.2013 r., zwany dalej
konkursem.
2. Organizatorem konkursu jest HELION SA z siedzibą w Gliwicach, ul. Kościuszki 1C; wpisana
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121256; NIP 631-020-02-68;
REGON: 271070648.
3. Uczestnikami konkursu mogą zostać wszystkie osoby, które w okresie trwania konkursu na
adres e-mail: konkurs@ebookpoint.pl wyślą link do strony www lub strony swojego profilu
w dowolnym serwisie społecznościowym, pod którym opublikują plan podróży swoich
marzeń i a także podzielą się linkiem do konkursu.
4. Spośród uczestników konkursu komisja w składzie:
a) Agnieszka Majka
b) Radosław Tosta
c) Grzegorz Schwarz
subiektywnie wybierze trzy zgłoszenia, które będą zawierać najciekawsze zdaniem komisji
propozycje podróży marzeń, którą można odbyć w długi weekend majowy.
5. Nagrodami w konkursie są:
-

pierwsze miejsce - czytnik Amazon Kindle 5 WIFI
drugie miejsce - voucher na nocleg do zrealizowania na portalu http://wimdu.pl o
wartości 150 euro (bez ograniczeń czasowych)
trzecie miejsce - bon na zakup publikacji Wydawnictwa Bezdroża w księgarni
bezdroza.pl o wartości 100 zł

6. Konkurs przeprowadzany jest jednocześnie na stronach http://bezdroza.pl i
http://ebookpoint.pl. Nagrody wymienione w pkt 5 regulaminu są wspólne dla obu portali.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród wymienionych powyżej.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania najciekawszych odpowiedzi na
stronach internetowych http://bezdroza.pl, http://ebookpoint.pl oraz
http://www.facebook.com/BezdrozaPL i http://www.facebook.com/EbookpointPL z
podaniem imienia lub pseudonimu autora.
9. Zgłoszenia zostają zamknięte w wtorek (07.05.2013) o godz. 23:59, wybór zwycięzcy
nastąpi do dnia 10.05.2013 r. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury
zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców.
10. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora za pośrednictwem poczty
elektronicznej do dnia 13.05.2013 r.

11. Nagrody zostaną przesłane na adres wskazany przez zwycięzcę w terminie 14 dni
roboczych od momentu uzyskania przez Organizatora właściwego adresu wysyłki nagrody.
-

voucher wysłany będzie pocztą elektroniczną
czytnik Amazon Kindle przesyłką kurierską

książki Wydawnictwa Bezdroża, po wcześniejszym mailowym ustaleniu ze zwycięzcą i
wyborze publikacji za kwotę 100 zł – przesyłką kurierską
12. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Treść
regulaminu dostępna jest pod adresami
-

http://ebookpoint.pl/img/rozne/ebooki/regulamin_konkursu_majowka.pdf
http://bezdroza.pl/img/rozne/ebooki/regulamin_konkursu_majowka.pdf

13. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed
przystąpieniem do konkursu. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niestosowanie
się do postanowień niniejszego Regulaminu.
14. Pracownicy firmy Helion SA oraz ich rodziny nie mogą brać udziału w konkursie.
15. Uczestnik poprzez fakt przystąpienia do konkursu akceptuje postanowienia niniejszego
Regulaminu.
16. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 29.04.2013 r.
17. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika konkursu stanowiska organizatorów, o
którym mowa w niniejszym Regulaminie, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach
ogólnych.

