
1. Organizatorem konkursu jest portal Tabletowo.pl, sponsorem nagród - Samsung. 

2. Konkurs trwa dwa tygodnie, w dniach 4-18 lutego 2015 roku, do godz. 23:59. 

3. Zadaniem konkursowym jest stworzenie krzyżówki, której hasłem będzie: 
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Do każdej z liter w poprzek należy dopisać hasło związane z nowymi technologiami, zawierające daną 

literę (niezależnie od jej umiejscowienia - na początku, w środku lub na końcu). Każde hasło, jak to w 

krzyżówce, należy odpowiednio opisać, by osoba, która nie zna hasła głównego, mogła ją rozwiązać. 

Zatem: w każdej linijce dopisujemy słowo, a następnie, pod krzyżówką, podpowiedź do niego (w 

sumie 10 wyrazów + 10 podpowiedzi). 

Pracę konkursową należy wysłać pod adres konkurs@tabletowo.pl, w tytule wpisując „Konkurs 

Samsung”. Pod uwagę bierzemy… 
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4. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia. Osoby niepełnoletnie mogą 

wziąć udział za pisemną zgodą rodzica. 

5. W konkursie nie mogą brać udziału jego organizatorzy i sponsor nagród, jak również ich rodziny. 

6. W konkursie można wziąć udział tylko raz. Pod uwagę będzie brana wyłącznie pierwsza wiadomość 

e-mailowa wysłana z danego adresu. 

7. Nagrodami w konkursie, dla dwóch osób, które stworzą najciekawsze prace konkursowe, jest 

tablet firmy Samsung. Dla najlepszej: Galaxy Tab 10.5 WiFi, dla drugiej w kolejności: Galaxy Tab S 8.4 

WiFi. 

8. Nagrody nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny. Podatek od nagrody pokrywa sponsor 

konkursu. 

9. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu dwóch tygodni od momentu zakończenia konkursu. Zwycięzca 

o wygranej zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty e-mail. Jeśli w ciągu 7 dni nie odpowie 

na prośbę o przesłanie danych teleadresowych, nagroda przepada. 
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10. Nagroda zostanie wysłana w terminie do 14 dni od momentu otrzymania od zwycięzców danych 

teleadresowych.  

11. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach 

losowych i zakładach wzajemnych. 

12. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 


