
 

Szanowni Państwo 
 
Rynek energii odnawialnych, to jedna z najszybciej rozwijających 

się gałęzi gospodarki na świecie. Jednym ze źródeł energii jest 

energia słońca. Technologią umożliwiającą przemianę światła 

słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną nazywamy 

fotowoltaiką.  

Wszystkich naszych czytelników, których choć troszkę 

interesuje temat energii odnawialnych zapraszamy do udziału 

w konkursie. 

 

 
Postanowienia ogólne: 
 
1. Konkurs „Oryginalne zastosowanie baterii słonecznych” zwany w dalszej części 

„Konkursem” jest skierowany do Wszystkich Czytelników kwartalnika News’y HELUKABEL 

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

96-325 Radziejowice. 

3. Konkurs trwa do 31 października 2013 

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 10.11.2013 r. 

5. Informacje na temat Konkursu: tel.: +48 46 858 01 33, marketing@helukabel.pl 

 

 
Zasady konkursu: 
 

1. Aby wziąć dział w konkursie pt. „Oryginalne zastosowanie baterii słonecznych” 

należy w terminie do 31.10 2013 r. nadesłać drogą elektroniczną na adres: 

marketing@helukabel.pl krótki opis nietypowego, ciekawego, a jednocześnie praktycznego 

zastosowania baterii słonecznych. Do opisu można dołączy zdjęcie. Autor najciekawszej i 

najbardziej oryginalnej odpowiedzi zostanie nagrodzony. Za zgodą autora opis zostanie 

opublikowany na naszej stronie www.helukabel.pl  

 
 
Nagroda: 
 

1. Nagrodą w konkursie jest: Plecak firmy ADIDAS   
     Nagroda może nieznacznie różnić się od przedstawionej  

     na fotografii. 
 
 

 
2. Nagroda zostanie przesłana drogą pocztową lub kurierem w ciągu 7 dni, od 

rozstrzygnięcia konkursu,  na adres wskazany przez zwycięzcę. 
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Postanowienia końcowe: 

 

1. Uczestnik przystępując do konkursu deklaruje jednocześnie chęć zapoznania się z 

regulaminem konkursowym i zgadza się z jego treścią. 

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych niezbędnych na 

potrzeby niniejszego konkursu. 

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.) W kwestiach nieuregulowanych 

niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 

 

W razie pytań i wątpliwości, dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod 

numerami tel. 46 858 01 33, 46 858 0160 lub pod adresami  

e-mailowymi: chroscicka@helukabel.pl, wirowska@helukabel.pl  

  

 

 

 

ZAPRASZAMY 
HELUKABEL Polska Sp. z o.o. 
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