
1. Organizatorem konkursu jest portal Tabletowo.pl, będący własnością firmy Adminka 

Katarzyna Pura z siedzibą przy ul. Bukowej 12/3 w Kielcach, natomiast sponsorem nagród – 

Honor (ul. Domaniewska 50 w Warszawie). 

2. Konkurs trwa do końca czerwca, czyli do 30 czerwca, do godz. 23:59. 

3. Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy konkursowej w jakikolwiek sposób 

powiązanej z cyfrą pięć i tematyką smartfonów/tabletów/szeroko pojętej elektroniki. Aby 

powalczyć o jedną z pięciu sztuk Honora 6 Plus należy umieścić w sieci: Facebook, Twitter, 

Instagram lub YouTube pracę konkursową – koniecznie z hashtagiem 

#HonorowapiątkazTabletowo. Dla osób, które nie udzielają się w Social Mediach jest piąta 

możliwość zdobycia jednej z nagród - przesłanie pracy konkursowej bezpośrednio pod 

konkursowy adres e-mail (konkurs@tabletowo.pl). 

Prace powinny być zabawne, błyskotliwe, oryginalne, pomysłowe… Forma całkowicie 

dowolna – to może być zdjęcie, rymowanka, krótki tekst, historia/opowiadanie, filmik, 

komiks, wykreślanka, rebus – co tylko przyjdzie Wam do głowy, ale związane z tematem. 

Prace umieszczane na portalach społecznościowych/mikroblogowych muszą być widoczne 

dla wszystkich (prywatne odpadają – muszę mieć je jak zobaczyć). Każdą pracę wraz z linkiem 

do portalu trzeba wysłać na adres konkurs@tabletowo.pl. 

4. Każda osoba może wziąć udział w konkursie wielokrotnie i umieścić wiele prac w różnych 

kanałach. Tym samym stwarza sobie pięć szans wygrania telefonu. 

5. Nagrody zostaną przyznane najlepszym pracom z poszczególnych kanałów. Jedna dla 

użytkownika Twittera, druga dla Facebookowicza, trzecia – Instagramowicza, czwarta – 

YouTubera, piąta – dla osoby, która pracę konkursową wyśle mejlem.  

6. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia. Osoby niepełnoletnie 

mogą wziąć udział za pisemną zgodą rodzica, przesłaną na adres mejlowy wraz z pracą 

konkursową. 

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

rodziny. 

8 Nagrody zostaną przyznane najlepszym pracom z poszczególnych kanałów. Jedna dla 

użytkownika Twittera, druga dla Facebookowicza, trzecia – Instagramowicza, czwarta – 

YouTubera, piąta – dla osoby, która pracę konkursową wyśle mejlem. 

9. Nagrodami w konkursie, dla pięciu osób, które prześlą najciekawsze prace konkursowe, 

jest smartfon Honor 6 Plus. Jedna osoba może wygrać jeden telefon. 

10. Wartość nagrody to 1600 złotych. Nagrody nie można wymienić na ekwiwalent 

pieniężny. Podatek od nagrody pokrywa organizator konkursu. 

11. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu maksymalnie dwóch tygodni od momentu 

zakończenia konkursu. Zwycięzca o wygranej zostanie powiadomiony za pośrednictwem 

poczty e-mail lub portalu, na którym zamieścił pracę konkursową. Jeśli w ciągu 7 dni nie 

odpowie na prośbę o przesłanie danych teleadresowych, nagroda przepada. 



12. Nagroda zostanie wysłana w terminie do 7 dni od momentu otrzymania od zwycięzców 

danych teleadresowych. 

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

grach losowych i zakładach wzajemnych. 

14. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 


