REGULAMIN QUIZU
„SPRAWDŹ ILE WIESZ O HELUKABEL”
§ 1 Postanowienia wstępne
1. Organizatorem quizu „Sprawdź ile wiesz o HELUKABEL” zwanego dalej quizem,
jest HELUKABEL Polska Sp. z o.o. zwaną dalej „Organizatorem”
2. Quiz odbędzie się w dniach 14-16 marca 2017 podczas Targów Automaticon 2017,
01-222 Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14
3. Quiz dedykowany jest wszystkim pełnoletnim uczestnikom Targów Automaticon
4. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę quizu
§ 2 Nagrody
1. Nagrodami w quizie są nagrody rzeczowe: głośniki bluetooth HUAWEI, zegarki
sportowe CASIO, słuchawki bezprzewodowe JBL.
2. Wartość żadnej z nagród rzeczowych nie przekracza 760 zł. Na podstawie art. 21 ust.
1 pkt 68 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 20 00 r. Nr 14, poz.176 ze zm.) wartość nagrody
jest wolna od podatku dochodowego.
3. Quiz odbędzie się w 3 edycjach, w kolejnych dniach: od 14 do 16 marca.
Każdego dnia zostanie przyznanych 5 nagród.
4. Nagrody zostaną przekazane drogą pocztową po zakończeniu trzech edycji quizu,
w przeciągu 14 dni roboczych.
5. Procedura wyłaniania laureatów jest protokołowana po zakończeniu quizu.
§ 3 Zasady uczestnictwa w quizie
1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie podczas każdej edycji quizu 5 Użytkowników,
którzy w najkrótszym czasie udzielą największej liczby poprawnych odpowiedzi na 10
pytań dotyczących marki HELUKABEL.
2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, nie będąca pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora,
ani członkiem rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora.
3. Przystąpienie do rozwiązywania Quizu wymaga wcześniejszego wypełnienia
formularza z danymi teleadresowymi.
4. Odpowiedzi na pytanie udziela się poprzez wybór jednej z trzech propozycji podanych
przy każdym z nich. Tylko jedna z propozycji jest prawidłowa. Po zaznaczeniu jednej
z propozycji Uczestnik uzyskuje informację co do prawidłowości swojego wyboru.

5. Każdy Uczestnik ma prawo rozwiązać Quiz trzy razy. Każde rozpoczęcie
rozwiązywania Quizu uważane jest za wykorzystanie jednej szansy, niezależnie od
tego, czy Uczestnik udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania.
6. Wynik ustalany jest dla każdego Quizu, w którym Uczestnik udzielił odpowiedzi na
wszystkie pytania, poprzez zestawienie liczby poprawnych odpowiedzi z czasem, w
jakim Uczestnik dokonał ich wyboru.
7. Informacja o Uczestnikach, którzy uzyskali najlepsze wyniki, opublikowana zostanie w
ciągu 7 dni od zakończenia wszystkich edycji, na stronie www.helukabel.pl oraz
wysłana drogą mailową na wskazany w formularzu adres.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w quizie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i
zakładach wzajemnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27).
3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu quizu, jego przerwania lub
zawieszenia z ważnych przyczyn.
5. Do wszelkich spraw związanych z Konkursem i niniejszym regulaminem stosuje się
przepisy prawa polskiego.

