REGULAMIN KONKURSU na 40 tys. subów
1. Organizatorem konkursu jest portal Tabletowo.pl, będący własnością firmy Adminka
Katarzyna Pura z siedzibą przy ul. Bukowej 12/3 w Kielcach.
2. Konkurs trwa w dniach 22.03.-31.03.2019.
3. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia. Osoby niepełnoletnie
mogą wziąć udział za pisemną zgodą rodzica, przesłaną na adres konkurs@tabletowo.pl
4. Aby wziąć udział w konkursie należy:
- być subskrybentem lub zasubskrybowaćkanał Tabletowo.pl na YouTube,
- nagrać krótki filmik (trwający maks. 1 minutę), w którym na szybko opowiecie, dlaczego to
właśnie Wy macie zgarnąć jeden z trzech zestawów nagród i dlaczego lubicie Tabletowo
(lub nie lubicie - szczerość mile widziana!). Wysłanie zgłoszenia konkursowego jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku na kanale Tabletowo.pl,
- wysłać to wideo pod adres konkurs@tabletowo.pl, w tytule wpisując “YouTube”.
Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
wykorzystanie wizerunku - wybrane wideo zostaną przez nas opublikowane w
podsumowaniu konkursu na kanale Tabletowo.pl
5. Nagrodami w konkursie są trzy zestawy, które składają się z następujących akcesoriów:
● myszka HyperX Pulsefire Surge RGB,
● klawiatura SPC Gear GK540 na przełącznikach Brown,
● podkładka pod myszkę SPC gear z kordury, w rozmiarze XL, czyli 40 na 90 cm.
● słuchawki SteelSeries Arctis 5
● obudowa Cooler Master MB600L – każda w innym kolorze (będziemy je rozdawać
losowo).
● Dodatkowo do zestawów losowo dodamy coś od Genesis:
głośnik Genesis Helium 400BT, mikrofon Genesis Radium 600 lub plecak Genesis
Pallad 300 (bo mamy je po jednej sztuce).
A oprócz tego małe gadżeciki z gier:
● official Fallout Boy Bobble-head
● t-shirt Resident Evil Biohazard
● t-shirt Call of Duty Black Ops IIII
● t-shirt Dishonored
● brelok Lego Przygoda 2
● otwieracz do butelek Injustice 2
● brelok Kingdom Hearts III ze świecącymi oczami
● jojo Kingdom Hears III
● krawat Hitman 2
● kaczka Hitman 2
6. Nagród nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.

7. Ogłoszenie wyników nastąpi 01.04.2019 w aktualizacji wpisu konkursowego i na kanale
YouTube. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej zarówno w aktualizacji wpisu
konkursowego, jak i wiadomością e-mail. Jeśli w ciągu 7 dni zwycięzcy nie odpowiedzą na
prośbę o przesłanie danych teleadresowych, nagroda przepada.
8. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o
grach losowych i zakładach wzajemnych.
9. Wszelkie reklamacje i zażalenia związane z konkursem przyjmujemy do 07.04.2019 pod
adresem konkurs@tabletowo.pl.
10. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

