
 

 

REGULAMIN KONKURSU  

„Przygoda z Fotografią” 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest HELUKABEL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krze Duże 2,  
96-325 Radziejowice. 

2. Konkurs Przygoda z Fotografią trwa w terminie od  2.03.2015 r. do 31.05.2015 r. 
3. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób składających zamówienia w  

HEUKABEL Polska Sp. z o.o. i obejmuje zasięgiem całą Polskę  
4. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.helukabel.pl 

 
PRZEDMIOT I PRZEBIEG KONKURSU 

5. Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie od 2 Marzec do 31 Maj 2015 r. dokonać zakupu 
asortymentu. W konkursie bierze udział cały asortyment HELUKABEL Polska.  

6. Klienci biorący udział w konkursie mogą ubiegać się o nagrodę główną. 
Podstawą ubiegania się o nagrodę główną jest wartość zakupów (złożonych zamówień), 
przypadająca na poszczególnego Klienta, poparta odpowiednimi zamówieniami w okresie trwania 
promocji oraz przesłanie hasła promującego asortyment HELUKABEL. Komisja konkursowa 
wybierze minimum 30 najlepszych haseł. Hasło prosimy przesłać na adres: 
marketing@helukabel.pl  
 
 

7. Nagrody 
 
NAGRODA GŁÓWNA oraz próg zakupowy: 

 Za złożenie zamówień o łącznej wartości netto: 90 000,00 zł 
 

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE  
 
Miejsce: Puszcza Knyszyńska  
 
Termin: 11 – 14.06.2015 r. 
 
Opis Warsztatów stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

 
Ilość Warsztatów uzależniona jest od ilości Klientów. Wyjazd zakłada udział 15 Klientów. W 

przypadku zakwalifikowania się większej ilości Klientów zostanie zorganizowana II Edycja i 

ewentualnie III (np.: Bieszczady, Jura, Kotlina Kłodzka).                              

8. Zamówienie zaliczone w konkursie nie może być brane pod uwagę w innym konkursie 
organizowanym przez HELUKABEL Polska Sp. z o.o. 

9. Warunkiem udziału w konkursie jest nie zaleganie z płatnościami. 
10. Informacje o wygranej  zostaną dostarczone do Klientów w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu. 
11.  Klienci przystępujący do konkursu deklarują  jednocześnie zapoznanie się z regulaminem 

konkursowym i zgadzają się z jego treścią. 
 

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

 

http://www.helukabel.pl/


 

 

 

Załącznik – Opis Warsztatów 

 

Profesjonalny kurs fotografii 

 

Warsztaty mają na celu naukę świadomego i kreatywnego wykorzystywania sprzętu 

fotograficznego. Wyjaśniane zagadnienia są ilustrowane konkretnymi przykładami, dlatego nie 

tylko porządkujemy wiedzę, ale także uczymy się stosować ją w praktyce. Celem jest podniesienie 

świadomości fotograficznej, dlatego jedynym wymaganiem jest zabranie własnego aparatu 

fotograficznego.  

O fotograficznym sprzęcie i technice robienia zdjęć będzie można porozmawiać z ekspertami: 

 

Fotograf, fotoreporter i operator kamery TV - Maciej Stawski 

" ... Zależy mi na uchwyceniu chwili. Dobrze jeśli uda się zachować pewien niepowtarzalny nastrój 

na zdjęciu. 

Światło jest najważniejsze..." 

Współpracuje z firmami: Rossmann, East News, Softbox Group. 

Jego zdjęcia były publikowane w prasie ogólnopolskiej jak i zagranicznej, dzięki współpracy z 

agencjami: East News, Rex Features, Abaca Press. 

Prowadził fotograficzne koła zainteresowań dla młodzieży oraz warsztaty z fotografii w łódzkiej 

WSHE. 

 

Fotoreporter  - Tomasz Bąk 

" ...w tej jednej chwili, to wszystko na co patrzymy przez aparat, przez ułamek sekundy, staje się 

całym naszym światem." 

Uczeń wrocławskiej szkoły fotografii PHO-BOS. Twórca i Współtwórca wystaw, projektów, imprez 

z zakresu fotografii, informatyki, mody. 

 

Fotograf i fotoreporter - Mirosław Stelmach 

"... Nie ma dobrych aparatów, zdjęcia rodzą się w głowie fotografa. To nie aparat jest istotny tylko 

pomysł ..." 

Mirosław Stelmach jest fotografem z wieloletnim doświadczeniem prasowym. Fotoreporter "Życia 

Warszawy" Multico Sp. z o.o., AWR „WPROST”, "FORBES". 



 

Na zakończenie każdego kursu, uczestnicy otrzymują Certyfikaty. 

 

 

 

 

Urokliwa lokalizacja, w której odbędą się Warsztaty pozwoli poznać tajniki 

fotografii przyrodniczej: 

 

Dwudziestohektarowe Gospodarstwo Agroturystycznego w Surażkowie,  

położone u zbiegu rzek Sokołda i Supraśl  - Prezentacja  

 

Główne atrakcje: 

 

      -    plenery przyrodnicze: żeremia bobrowe, żubry itp.  

- arboretum 

- możliwość nauki jazdy konnej 

- meczet i wizyta u Tatarów 

- przejażdżka bryczkami na plenery zdjęciowe i do Supraśla  

- wizyta w muzeum ikon 

 

W przypadku pytań bardzo prosimy o kontakt: 

 

Dział Marketingu: 

Dominika Wirowska: Wirowska@helukabel.pl 664 949 900 

Katarzyna Chrościcka: Chroscicka@helukabel.pl 663 990 701 
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