
Regulamin konkursu Mój dzień z FreeBuds 4i 
 

§ 1.   
Postanowienia ogólne  

 
1. Niniejszy regulamin konkursu „Mój dzień z FreeBuds 4i”, określa  zasady organizacji 

konkursu.  
2. Organizatorem konkursu i sponsorem nagrody głównej jest Adminka Katarzyna Pura, 

mająca siedzibę przy ul. Pieskowa Skała 13/12, 02-699 Warszawa, posługująca się 
numerem NIP 951-23-35-659. 

3. Konkurs odbywa się za pośrednictwem portalu Tabletowo.pl. 
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 

o grach hazardowych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 847, z późn. zm.).  
 

§ 2.   
Zasady uczestnictwa w Konkursie  

 
1. Konkurs trwa w dniach 16-23.04.2021. 

2. Aby wziąć udział w konkursie należy: 

wymienić 10 sytuacji, w których użytkownikowi przydają się słuchawki w codziennym życiu, 

ze szczególnym uwzględnieniem cech modelu FreeBuds 4i. 

3. Zwycięzcą zostanie osoba, która - zdaniem jury - wykaże się najlepszą znajomością 

cech słuchawek FreeBuds 4i i umiejętnością zabawnego wplecenia ich do swojej 

pracy konkursowej.  

4. Redakcja zastrzega, że wszelkie prace konkursowe, zawierające linki, będą 

poddawane moderacji i - po jej poprawnym przejściu - zamieszczane pod wpisem 

konkursowym. 

5. Każdy może wziąć udział w konkursie tylko raz. 

6. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia. 

 

§ 3.   
Nagrody i sposób ich przekazania 

 
1. Nagrodą w konkursie jest: 

• para słuchawek Huawei FreeBuds 4i, w kolorze białym, o wartości 349 złotych, 

2. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi najpóźniej 30.04.2021 w aktualizacji wpisu 

konkursowego.  

3. Zwycięzca będzie zobowiązany skontaktować się mejlowo z redakcją Tabletowo.pl 

pod adresem konkurs@tabletowo.pl w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia zwycięzcy, 

przekazując redakcji swoje dane teleadresowe, potrzebne do wysłania nagrody. 

4. Przekazanie nagrody zostanie zrealizowane przesyłką kurierską. 
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 § 4.   
Przetwarzanie danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:  
 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Adminka Katarzyna Pura, mająca 
siedzibę przy ul. Pieskowa Skała 13/12, 02-699 Warszawa, posługująca się numerem 
NIP 951-23-35-659. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne ze względu na specyfikę 

przeprowadzenia konkursu. 

3. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia niniejszego 

konkursu i w celach wysyłki nagród rzeczowych. 

§ 5. 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy prawa polskiego. 

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 16.04.2021. 


