
REGULAMIN KONKURSU „W drodze bez mapy” 

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 NAVITEL POLAND SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 2 w 

Warszawie, 02-249 Warszawa. 

3. Konkurs trwa w dniach 9-20 sierpnia 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 mailowy konkurs@tabletowo.pl 

5. Nagrodą w konkursie wideorejestrator Navitel R800 o wartości 349 złotych oraz 10 voucherów na 

nawigację Navitel Navigator Europa na smartfony z Androidem o wartości 129,99 złotych każdy. 

6. Nagród nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny. 

7. Aby powalczyć o jedną z nagród wystarczy odpowiedzieć na pytanie konkursowe: 

Przyzwyczajony do elektroniki, wyobrażasz sobie wakacyjny wyjazd bez nawigacji, tylko z papierową 
mapą? Napisz, dokąd wybierasz się na urlop i gdzie po drodze spodziewasz się największej drogowej 
niespodzianki - im zabawniej, tym lepiej. A jeśli już byłeś na urlopie – opisz sytuację, która miała 
miejsce. 
Ograniczenie: 2000 znaków (bez spacji). 
 
8. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie pracy konkursowej pod adres mailowy 
konkurs@tabletowo.pl, w tytule wpisując „W drodze bez mapy”. 
 
9. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu maksymalnie trzech dni od momentu zakończenia konkursu, 
tj. do 23.08.2017 – w aktualizacji wpisu konkursowego. Zwycięzca o wygranej zostanie 
powiadomiony za pośrednictwem poczty e-mail, a jego imię i nazwisko zostanie opublikowane w 
aktualizacji wpisu konkursowego. Jeśli w ciągu 7 dni nie odpowie na prośbę o przesłanie danych 
teleadresowych, nagroda przepada. 
 
10. Wideorejestrator oraz vouchery 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 27 sierpnia pod adresem 

konkurs@tabletowo.pl. 

13. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

mailto:konkurs@tabletowo.pl

