
Regulamin konkursu „Wygraj tablet na Walentynki” 

1. Konkurs Wygraj tablet na Walentynki (dalej: Konkurs) nie stanowi gry losowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. Dz.U. nr 201 poz. 1540 z 
późn. zm.) 

2. Organizatorem Konkursu jest KASAT Sp. z o.o., ul. Jaśminowa 2/4 55-080 Kąty 
Wrocławskie. 

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Overmax Polska, ul. Dziadoszańska 10, 61-
248 Poznań, zwana dalej Sponsorem. 

4. Konkurs przeprowadzony jest w dniach od 28 stycznia 2014 do 9 lutego 2014. Wyniki 
końcowe zostaną opublikowane 10  lutego. 

5. Udział w Konkursie może wziąć każda pełnoletnia osoba fizyczna, która jest obywatelem 
polski i jest zarejestrowana w serwisie Senior.pl oraz zaakceptuje niniejszy regulamin (dalej : 
uczestnik) 

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora programu i ich rodziny 
oraz pracownicy sponsora i ich rodziny. 

7. Nagrody w Konkursie stanowią: 

a. Nagroda główna za pierwsze miejsce – tablet IntuTab (9”), o wartości 560zł. 

b. Nagrody za drugie miejsce - zestaw książek o wartości łącznej poniżej 100zł 

8. Konkurs polega na uzyskaniu przez uczestnika konkursu jak największej liczby punktów 
przyznanych mu przez Organizatora Konkursu za odpowiedzi udzielone na stronie: 
porady.senior.pl. 

9. Zwycięzcą Konkursu zostaje osoba, która uzyska największą liczbę punktów. Jeśli więcej 
niż jedna osoba uzyska taką samą liczbę punktów, wówczas decyduje data, w której 
Uczestnik został Zwycięzcą – w myśl zasady „Kto pierwszy, ten lepszy”. 

10. Punkty można uzyskać za: 

a. Ocenę pozytywną (+1 punkt) przyznaną przez Organizatora za udzieloną przez 
Uczestnika w serwisie porady.senior.pl odpowiedź 

b. Organizator może przyznać od 1 do 3 punktów za jedną odpowiedź. 

11. Punktowane są jedynie odpowiedzi dodane na stronie porady.senior.pl od momentu 
przystąpienia uczestnika do Konkursu. Starsze pytania i odpowiedzi nie brane są pod 
uwagę. 

12. Do punktacji nie wliczane są oceny pozytywne przyznane za odpowiedź ekspercką. 

14. Do punktacji nie wliczane są punkty ujemne. 

15. Punkty liczone są raz dziennie, a lista rankingowa danego dnia pojawia się 
najpóźniej do godziny 12:00 dnia następnego. 

16. O wynikach konkursu oraz przyznaniu nagród Organizator informuje na stronie 
internetowej http://senior.pl/tablet-na-walentynki  w terminie do 10 lutego 2014 roku, a także 

pocztą elektroniczną na adres podany przez uczestnika Konkursu podczas rejestracji. 

17. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy konkursu pocztą w terminie 30 dni od momentu 
ogłoszenia wyników Konkursu. 

18. Wyniki Konkursu opublikowane 10 lutego 2014 roku są ostateczne i nie ma od nich 
odwołania. 

19. Uczestnik Konkursu nie może żądać zamiany nagrody na inny przedmiot, ani też 
wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego w zamian za przyznane w drodze Konkursu nagrody. 



20. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie skutki niedotrzymania przez 
uczestnika Konkursu warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności mogących rodzić 
niebezpieczeństwo odebrania nagrody przez osobę nieuprawnioną. 

21. Biorą udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego 
Regulaminu. 


