Regulamin konkursu "Konkurs z okazji Roku Wodnego Węża!"
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs: "Konkurs z okazji Roku
Wodnego Węża!" przeprowadzony w dniach 12-15.02.2013r. na blogu zamieszczonym pod
adresem http://blog.ebookpoint.pl, 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
wpiszą w komentarzu wpisu http://blog.ebookpoint.pl/konkurs-z-okazji-roku-wodnegoweza/ inspirujące cytaty, które pomagają współczesnemu wojownikowi w codziennym życiu.
4. Odpowiedzi można nadsyłać do 15.02.2013 do godziny 12:00. Każdy uczestnik może przesłać
tylko jedną odpowiedź, pod uwagę będzie brany pierwszy wpis.
5. Zwycięzcy zostaną wybrani spośród uczestników Konkursu, którzy poprzez system dodawania
komentarzy blogu (blog.ebookpoint.pl) wpisali cytat oraz podali adres e-mail na który
zostanie wysłany mail z powiadomieniem o wygranej. W przypadku pojawienia się dwóch
takich samych cytatów, pod uwagę brany jest pierwszy wpis.
6. Komisja w Następującym składzie:
•
•
•

Grzegorz Schwarz
Marta Bajsarowicz
Radosław Tosta

wybierze trzech laureatów, którzy będą autorami najciekawszych, zdaniem komisji cytatów.
7. Wybór zwycięzców nastąpi najpóźniej do 19.02.2013r.
8. Uczestnik Konkursu wpisując cytat wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na liście
nagrodzonych.

9. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
10. Główna
nagroda
„Sztuka
wojny
(wydanie
ekskluzywne)”
http://onepress.pl/ksiazki/exawar.htm zostanie przesłana za pośrednictwem poczty polskiej
na przesłany adres zwycięzcy, drugie i trzecie miejsce to nagrody w postaci ebooka „Sztuka
wojny. Wydanie III” http://ebookpoint.pl/ksiazki/art3mi.htm, zostaną one dodane od
biblioteki w księgarni ebookpoint.pl (w tym przypadku wymagane jest posiadanie konta w
księgarni).
11. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane drogą pocztową w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez
Organizatora adresu doręczenia nagrody. Pozostałe nagrody zostaną udostępnione w terminie 7 dni
od dnia opublikowania listy nagrodzonych lub uzyskania przez uczestnika Konkursu dostępu do
księgarni, o którym mowa w ust. 10.

12. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

13. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed
przystąpieniem do konkursu.
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 12.02.2013 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.

