
REGULAMIN KONKURSU „ZenFone 4” 

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 Active.pl z siedzibą przy ul. Giewont 38a w Łodzi, 92-116 Łódź. 

3. Konkurs trwa w dniach 17-29 października 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 jest smartfon ASUS ZenFone 4 o wartości 1999 złotych.  

6. Nagrody nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny. 

7. Podatek od nagrody pokrywa organizator konkursu, tj. Tabletowo.pl. 

8. Aby wziąć udział w konkursie, należy odpowiedzieć na trzy pytania oraz przysłać jedno zdjęcie. 

Szczegóły konkursu: 

- pytania:  

1. ASUS w swoim najnowszym smartfonie mocno stawia na podwójny aparat. Podaj rozdzielczość i 

jasność głównego obiektywu oraz rozdzielczość i kąt drugiego z nich. 

2. ZenFone 4 ma dwa obiektywy – jaki kąt widzenia ma główny, a jaki szerokokątny? 

3. W jakim mieście odbyła się oficjalna europejska premiera ASUSa ZenFone 4 we wrześniu bieżącego 

roku? 

- zadanie praktyczne: 

zrób i przyślij do nas zdjęcie, którego hasłem głównym będzie: Milion. Liczy się kreatywne podejście 

do tematu – nic Wam nie narzucamy, w żaden sposób nie ograniczamy. 

9. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie pracy konkursowej pod adres mailowy 

konkurs@tabletowo.pl, w tytule wpisując „ZenFone 4”. Każdy może przysłać jedno zdjęcie. 

10. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu maksymalnie czterech dni od momentu zakończenia 

konkursu, tj. do 2.11.2017. Zwycięzca o wygranej zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty 

e-mail, a jego imię i nazwisko zostanie opublikowane na łamach Tabletowo.pl. Jeśli w ciągu 7 dni nie 

odpowie na prośbę o przesłanie danych teleadresowych, nagroda przepada. 

11. Smartfon zostanie wysłany w terminie do 7 dni od momentu otrzymania od zwycięzcy danych 

teleadresowych. 

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

losowych i zakładach wzajemnych. 

13. Wszelkie reklamacje i zażalenia związane z konkursem przyjmujemy do 5 listopada pod adresem 

konkurs@tabletowo.pl. 

14. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 


