
 

 

 
REGULAMIN KONKURSU  

„Bądź aktywny z HELUKABEL”   

 
 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest HELUKABEL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krze Duże 2,  

96-325 Radziejowice. 

2. Konkurs trwa w terminie : od 01 maja do 31 maja 2015 r. 

3. Konkurs skierowany jest do wszystkich Klientów HELUKABEL Polska Sp. z o.o. 

4. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.helukabel.pl 

5. Podatek w wysokości 10% stanowi wygraną w konkursie i zostanie opłacony przez firmę 

HELUKABEL Polska Sp. z o.o. 

II. Przedmiot i przebieg konkursu 

1.  Temat konkursu: „Bądź aktywny z HELUKABEL””. Aby wziąć udział w konkursie należy nadesłać 

w terminie 01 - 31 maja krótki opis oraz dobrej jakości zdjęcie, opisujące Państwa przygodę ze 

sportem. Możecie Państwo pisać o swoich osiągnięciach, trudnościach, doświadczeniach.  

Zdjęcie musi zawierać element nawiązujący do firmy HELUKABEL !!! 

Zdjęcia wraz z opisem należy nadsyłać drogą elektroniczną, na adres marketing@helukabel.pl 

2.  Spośród nadesłanych propozycji, komisja konkursowa wybierze:  

  

3 najciekawsze prace, które zostaną nagrodzone  

KARTĄ PODARUNKOWĄ o wartości 300 zł (jedna)  

do sieci sklepów INTERSPORT 

Zostaną także przyznane 2 wyróżnienia 

Nagroda: Zegarki sportowe IRONMAN  

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają drobne upominki  

przydatne podczas uprawiania sportu 

 

3.  O zakwalifikowaniu się zdjęcia oraz o wygranej w konkursie będzie decydowało jury określone przez 

Dyrektora Generalnego i Dyrektora Marketingu HELUKABEL Polska Sp. z o.o.  

4.  Nagrodzone prace za Państwa zgodą zostaną umieszczone na naszej stronie www oraz 

opublikowane w najbliższym wydaniu naszej gazety News’y HELUKABEL. 

5.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie autorskich praw majątkowych autorów 

zdjęć.  

6.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie wizerunku osób trzecich 

 umieszczonych na przesłanych przez Uczestnika zdjęciach.  

7.  Informacje o wygranej wraz z nagrodą zostaną dostarczone do Uczestnika w terminie do dwóch 

tygodni po ogłoszeniu zwycięzców przez Organizatora.  
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III. Postanowienia końcowe 

1.  Niniejszy regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Konkursu.  

2.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie 

warunków uczestnictwa w konkursie.  

3.  Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych 

(Dz.U. z 1994 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.)  

4.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 


