
 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

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

96-325 Radziejowice. 

2. Konkurs pod hasłem „Śródziemnomorskie metropolie – płyń i zobacz…”  trwa w terminie  

od 20 marca do 31 sierpnia 2013 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 

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

HELUKABEL Polska Sp. z o.o. 

PRZEDMIOT I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie 20 marca – 31 sierpnia 2013 r. dokonać zakupu 

asortymentu biorącego udział w konkursie.  

2. Zakres asortymentu biorącego udział w konkursie: 

 

 Przewody sterownicze PVC:  JZ 500, JZ 600, JB 500, JB 750, F-CY-JZ, F-CY-OZ 

 Przewody do przesyłu danych:  TRONIC (LIYY), TRONIC-CY (LIY-CY), PAAR-TRONIC-CY, 

 Przewody jednożyłowe:  SIF, HELUTHERM 145 

 Przewody odporne na działanie   SiHF  

wysokich temperatur: 

 Przewody telekomunikacyjne: J-Y (St)Y Lg 

 Przewody do prowadników  MULTIFLEX-512-PUR 

kablowych:  

 Przewody do serwonapędów: 2YSLCY-J 

 Przewody odporne na działanie TITANEX powyżej 50 QMM, TITANEX PREMIUM 

wody: 

 Przewody bezpieczeństwa: NHXH-FE 180/E 90    

 
 

3. Klienci biorący udział w konkursie ubiegają się o nagrodę główną. Podstawą ubiegania się o 

nagrodę jest wartość zakupów (złożonych zamówień), przypadająca na poszczególnego Klienta, 

poparta odpowiednimi zamówieniami w okresie trwania promocji. 

 

http://www.helukabel.pl/


 

 

4. Nagroda: 

 

NAGRODA GŁÓWNA oraz próg zakupowy: 

 Za złożenie zamówień o łącznej wartości netto: 250 000,00 zł 

 

REJS ŻAGLOWCEM (KAPITAN BORCHARDT) LIZBONA – MALAGA w terminie 

 18 – 27.10.2013 r.  

Opis wycieczki stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

5. Zamówienie zaliczone w konkursie nie może być brane pod uwagę w innym konkursie 

organizowanym przez HELUKABEL Polska Sp. z o.o. 

6. Warunkiem udziału w konkursie jest nie zaleganie z płatnościami. 

7. Informacje o wygranej dostarczone zostaną  do Klientów drogą mailową  w ciągu 7 dni od 

zakończenia konkursu. 

8. Warunkiem udziału w wygranej jest przekazanie do dnia 10 września 2013 r. wszystkich danych 

osobowych uczestnika/uczestników wycieczki.  

9.  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.  

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 

HELUKABEL Polska Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik – Opis Wycieczki 

Rejs będzie miał charakter rejsów stażowo-szkoleniowych. Rytm zajęć i życia na pokładzie narzuca system czterech 

kilkuosobowych wacht, w czasie których członkowie w pełni uczestniczą w życiu na żaglowcu, czyli pełnia wachty 

nawigacyjne, kambuzowe, bosmańskie. Rejs zaczyna się o godz. 14.00 w dniu zaokrętowania i kończy o godz. 12.00 

w dniu wyokrętowania. 

Trzymasztowy szkuner gaflowy dysponuje 43. kojami, w tym 35. kojami dla załogi szkoleniowej. Wszystkie kabiny 

posiadają klimatyzację oraz łazienkę z natryskiem i toaletą.  

Rozpoczniemy naszą przygodę od wycieczki fakultatywnej po Lizbonie, dlatego termin rozpoczęcia planowany jest na  

dzień 18.10.2013 r. 

Termin samego Rejsu: 19.10–26.10.2013 r. 

Trasa Rejsu: Lizbona – Malaga 

Jako port pośredni rekomendujemy Gibraltar. Jeżeli czas i pogoda pozwolą, to może uda się odwiedzić afrykański 

brzeg (hiszpańska Ceuta lub marokańska Marina Smir).  

Trasa jest bardzo ciekawa, a pogoda w październiku bardzo korzystna dla tego typu rejsów. 

Po zakończeniu Rejsu zaplanowany jest odpoczynek na słonecznych plażach Malagi. Zakończenie planowane jest na 

dzień 27.10.2013 r. 

 

Warunki uczestnictwa 

Uczestnicy muszą mieć ukończone 13 lat. Nie wymagamy żadnych uprawnień żeglarskich. Pożądane jedynie są: 

umiejętność pływania, zdrowie, przeciętna sprawność fizyczna. 

Dane techniczne s/y Kapitan Borchardt 

Typ: trzymasztowy szkuner gaflowy 

Materiał: stal 

Długość pokładu: 33,84 m 

Szerokość: 7,02 m 

Zanurzenie: 3,21 m 

Pojemność: 173 

Żagle: 10 żagli o powierzchni 600 m
2
 

Silnik: Caterpillar 3406B, 350 KM 



 

 

Co zabrać ze sobą:  

1. Na Statku dostępna jest pościel (kołdry, poduszki oraz koce) dlatego należy ze sobą zabrać poszewki 

(poszewka na poduszkę i kołdrę oraz prześcieradło), ewentualnie można zabrać ze sobą własny śpiwór. 

Osoby nie posiadające własnych poszewek i prześcieradła nie będą mogły korzystać z kołder i 

poduszek - wówczas śpiwór jest niezbędny. 

2. Ciepłą odzież - polary, ciepłe spodnie, ciepłą czapkę itd. (po dwie zmiany - w przypadku zmoczenia) 

3. Sztormiak  

4. Rękawiczki bez palców (do pracy przy linach)  

5. Lekarstwa (jeśli ktoś potrzebuje, zażywa jakieś na stałe to nie należy ich zapomnieć zabrać oraz dołączyć 

kartkę z opisem zażywania) 

6. Paszport lub ewentualnie dowód osobisty (dokument, który podano przy rejestracji na rejs i którym się będą 

uczestnicy legitymować). Najlepiej zabrać oba dokumenty.  

7. Ręcznik, kosmetyki  

8. Bieliznę osobistą, ubrania.  

9. Obuwie na zmianę, zalecamy zabranie kaloszy. 

10. Zalecamy zabranie ze sobą karty ubezpieczenia EKUZ.  

Na żaglowcu jest możliwość korzystania z urządzeń elektrycznych wymagających napięcia 220 V. 

Uczestnicy rejsu szkoleniowo-stażowego na s/y Kapitan Borchardt płyną w charakterze załogi,  

a nie jako pasażer. Różnica polega na tym, że załoga żaglowca sama żegluje, tzn. pełni wachty, obsługuje żagle, 

cumy, pomaga w przygotowaniu posiłków oraz sprząta po sobie. Jednocześnie poznaje pracę na żaglowcu, uczy się 

marynarskiego rzemiosła oraz przeżywa niezapomnianą przygodę.  

Wszyscy członkowie załogi zostają podzieleni na cztery wachty, a każdą wachtą kieruję oficer wachtowy. Każda 

wachta będzie wykonywała na zmianę zadania „wachty nawigacyjnej” (4 godz. na pokładzie, 8 godz. odpoczynku w 

cyklu dobowym) oraz „wachty gospodarczej” (pomoc kucharzowi i bosmanowi oraz utrzymanie porządku na statku). 

 

 

 

 


