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Regulamin konkursu: 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs: "Nowy rozdział 

e-przewodników" prowadzony w okresie od 29.08.2011 r. do 11.09.2011 r., zwany 

dalej Konkursem. 

2. Organizatorem Konkursu jest firma HELION SA z siedzibą w Gliwicach, ul. 

Kościuszki 1C; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000121256; NIP 631-020-02-68; REGON: 271070648.  

3. Uczestnikami Konkursu mogą zostać wszystkie osoby pełnoletnie, które posiadają 

konto w serwisie e-przewodniki.pl. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich 

rodzin. 

5. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu grafiki promującej serwis e-

przewodniki.pl i przesłaniu pocztą elektroniczną na adres: kontakt@e-przewodniki.pl 

do dnia 11.09.2011 r. włącznie. 

6. Zgłaszana do konkursu grafika winna być przygotowana osobiście przez uczestnika 

konkursu oraz spełniać następujące warunki: wymiary 242:215 px oraz zapis w 

formacie .jpg lub .bmp. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zdyskwalifikowania uczestnika w przypadku 

wykrycia naruszenia praw autorskich lub gdy grafika narusza przyjęte normy 

moralności, w szczególności obraża uczucia religijne, stanowi przejaw dyskryminacji, 

a także gdy zawiera treści sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. 

8. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę grafik.  

9. Jury konkursu w składzie: 

- Katarzyna Łapińska 

- Natalia Tomasiak 

- Łukasz Suma 

wybierze 5 grafik, których autorzy zostaną nagrodzeni, odpowiednio: 

1 miejsce: piłka dmuchana oraz koc polarowy Bezdroży 

2 miejsce: etui na dokumenty Bezdroży oraz przewodnik: „Rumunia. Mozaika w 

żywych kolorach... oraz Mołdowa. Wydanie 4” 

3 miejsce: opaska odblaskowa Bezdroży oraz przewodnik: „Toskania. Zielony 

Przewodnik. Wydanie 2” 

4 miejsce: kupon rabatowy o wartości 20 zł do wykorzystania w Podróżniczej 

Księgarni Internetowej bezdroza.pl 

5 miejsce: kupon rabatowy o wartości 10 zł do wykorzystania w Podróżniczej 

Księgarni Internetowej bezdroza.pl 

10. Szczegółowe informacje na temat warunków realizacji kuponów rabatowych dostępne 

są pod adresem: http://bezdroza.pl/kupon.phtml. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród wymienionych powyżej. 

12. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie 

wyłaniania zwycięzców. 
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13. Zgłaszając grafikę do konkursu, uczestnik automatycznie zgadza się na opublikowanie 

jej na stronie http://e-przewodniki.pl/ oraz wykorzystanie jej przez HELION SA dla 

celów marketingowych. 

14. Przystępując do konkursu, jego uczestnik zgadza się na upublicznienie nicka 

podanego przy rejestracji. Nicki zwycięzców zostaną opublikowane na stronie http://e-

przewodniki.pl/rozwiazanie-konkursu-31 w terminie 16.09.2011 r. 

15. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej przez organizatora za 

pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu rozwiązania konkursu, czyli 16.09.2011 

r. 

16. Nagrody zostaną wysłane drogą pocztową w terminie 14 dni od daty uzyskania przez 

Organizatora adresu właściwego do doręczenia nagrody.  

17. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Treść 

regulaminu dostępna jest pod adresem http://e-przewodniki.pl/regulamin/31/ 
regulamin-konkursu-31.pdf. 

18. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed 

przystąpieniem do konkursu. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za 

niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

19. Uczestnik poprzez fakt przystąpienia do konkursu akceptuje postanowienia 

niniejszego Regulaminu. 

20. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.08.2011 r. 

21. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska organizatorów, 

o którym mowa w niniejszym Regulaminie, uczestnik może dochodzić swoich praw 

na zasadach ogólnych. 


