
REGULAMIN KONKURSU 

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

Pura z siedzibą przy ul. Bukowej 12/3 w Kielcach. 

2. Sponsorem konkursu jest LAMEL Brands sp. z o.o.z siedzibą przy ul. Żwirowa 134, 66-400 Gorzów 

Wielkopolski. 

3. Konkurs trwa w dniach 15-17 maja 2017. 

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

wziąć udział za pisemną zgodą rodzica, przesłaną na adres mejlowy konkurs@tabletowo.pl 

5. Nagród jest pięć – po jednym wybranym przez siebie produkcie marki MyScreenPROTECTOR na 

smartfon lub tablet. Jeśli wybrany rodzaj ochrony nie będzie dostępny na wskazane przez zwycięzcę 

urządzenie, producent dobierze najlepszą ochronę w swojej ofercie. Może to być szkło hybrydowe 

HybridGLASS lub specjalistyczna folia. 

6. Nagrody nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny. 

7. Aby powalczyć o produkt z rodziny MyScreenPROTECTOR należy: 

zostawić pod wpisem konkursowym rzeczowy komentarz związany z ochroną ekranów posiadanych 

urządzeń. 

Zgłoszenia konkursowe przyjmujemy w komentarzach pod postem konkursowym. Wygrywa pięć 

osób, których komentarze spodobają nam się najbardziej. 

8. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest podanie poprawnego adresu e-mail w Disqusie 

podczas komentowania wpisu – to właśnie za jego pośrednictwem (dostępnego wyłącznie do wglądu 

redakcji) będziemy się kontaktować ze zwycięzcą. Jeden użytkownik może wziąć udział w konkursie 

tylko raz. Gdy komentarzy od jednego użytkownika będzie więcej, pod uwagę będzie brany wyłącznie 

pierwszy z nich. 

9. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu maksymalnie dwóch dni od momentu zakończenia konkursu, 

tj. do 17.05.2017 – w aktualizacji wpisu konkursowego. Zwycięzcy o wygranej zostaną powiadomieni 

za pośrednictwem poczty e-mail, a ich imiona i nazwiska zostaną opublikowane w aktualizacji wpisu 

konkursowego. Jeśli w ciągu 7 dni nie odpowiedzą na prośbę o przesłanie danych teleadresowych, 

nagroda przepada. 

10. Nagrody zostaną wysłane w terminie do 7 dni od momentu otrzymania od zwycięzcy 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. Wszelkie reklamacje i zażalenia związane z konkursem przyjmujemy do 16 marca pod adresem 

konkurs@tabletowo.pl. 

13. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 


