
REGULAMIN KONKURSU – 10-lecie Tabletowo.pl 

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

Pura z siedzibą przy ul. Pieskowa Skała 13/12 w Warszawie. 

2. Konkurs trwa w dniach 29.06.2020-05.07.2020. 

3. 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 

4. Nagrody w konkursie: 

• nagroda główna: Xiaomi Mi 10 8/128 w kolorze Coral Green o wartości 3499 złotych, 

• 3x słuchawki Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 o wartości 279 złotych, 

• 10x kubek Tabletowo.pl. 

5. Nagród nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny. 

6. podatek od nagrody głównej pokrywa Organizator konkursu. 

7. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać odpowiedzi na pytania konkursowe: 

1) Rodzinne miasto założycielki Tabletowo to... 

2) Niedawno świętowaliśmy przekroczenie X milionów unikalnych użytkowników. Ilu konkretnie? 

3) Który tablet w 2016 roku testowałam dzięki uprzejmości znajomego? 

4) Jak nazywa się nasza grupa na Facebooku, do której Cię serdecznie zapraszam? 

5) Podaj dwa adresy e-mail naczelnej Tabletowo. 

6) Ile razy Karol Krajewski dołączał do redakcji Tabletowo? 

7) Które targi technologiczne były pierwsze, na których był przedstawiciel Tabletowo (podaj nazwę i 

rok)? 

8) O jakim tablecie był pierwszy wpis na tabletowo? 

9) Niedawno uruchomiliśmy drugi portal - oiot.pl. Kiedy oficjalnie wystartował? 

10) Xiaomi również powstało w 2010 roku. Jedną z popularniejszych serii Xiaomi jest Redmi Note, 

która od początku powstania sprzedała się w liczbie ponad 110 mln smartfonów. W którym roku 

powstała seria Redmi Note? 

Wygra czternaście osób, które jako pierwsze podeślą zestaw poprawnych odpowiedzi konkursowych 

pod adres konkurs@tabletowo.pl 

8. Ogłoszenie wyników nastąpi 8.07.2020. Zwycięzca o wygranej zostanie powiadomiony w 

odpowiedzi na jego zgłoszenie konkursowe. Jeśli w ciągu 3 dni nie odpowie na prośbę o przesłanie 

danych teleadresowych, nagroda przechodzi w ręce osoby, którą jury wytypuje z racji zajęcia 

kolejnego miejsca. 

9. Nagroda zostanie wysłana w terminie do 7 dni od momentu otrzymania od zwycięzcy danych 

teleadresowych. 

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

losowych i zakładach wzajemnych. 

11. Wszelkie reklamacje i zażalenia związane z konkursem przyjmujemy do 15.07.2020 pod adresem 

konkurs@tabletowo.pl. 

12. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 


