Regulamin Konkursu Bosch
Targi Narzędzi ręcznych i Elektronarzędzi, 29-30 czerwca 2017r.
1.

Podczas Targów Narzędzi Ręcznych i Elektronarzędzi, które będą odbywały się w firmie
Tado w dniach 29 i 30 czerwca 2017r. w godz. 9.00-17.00 przy ulicy Trakt Lubelski 414
w Warszawie, zostanie zorganizowany Konkurs Bosch, zwany dalej Konkursem.

2.

Organizatorem Konkursu jest firma Tado Dariusz Kempa.

3.

Do Konkursu może przystąpić każdy Uczestnik Targów Narzędzi Ręcznych i
Elektronarzędzi z wyjątkiem pracowników, byłych pracowników i współpracowników
Organizatora oraz członków ich rodzin. Ponadto z konkursu wykluczone są osoby
reprezentujące Wystawców.

4.

Do Konkursu może przystąpić każdy Uczestnik Targów Narzędzi Ręcznych i
Elektronarzędzi jeden raz każdego z dwóch dni Targów.

5.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest:
a. Wypełnienie Ankiety przy wejściu na Targi
b. Zebranie przez Uczestnika na Kuponie nr 1 , otrzymanym przy rejestracji, 10
różnych pieczątek. Pieczątki będą dostępne są na stoiskach Wystawców. (Po
zapoznaniu się z ofertą należy prosić Wystawcę o przybicie pieczątki na
Kuponie).

6.

Kupon biorący udział w Konkursie musi posiadać indywidualny Numer Kuponu nadany
przez Organizatora.

7.

Zadanie konkursowe polega na wpisaniu przez Uczestnika na Kuponie nr 1 (w
przeznaczonych do tego polach) oszacowanej długości liny. Każde pole musi być
wypełnione wartością liczbową (m, cm, mm). Kupon nr 1 należy wrzucić do specjalnie
przygotowanego pojemnika. Kupon numer 2 upoważnia do odbioru nagrody.

8.

Organizator przeprowadzi pomiar liny.

9.

Trzech Uczestników Konkursu, którzy podali na Kuponie nr 1 długość liny najbliższą
wynikowi uzyskanemu z pomiaru wykonanego przez Organizatora, otrzyma nagrodę
główną tj. Dalmierz laserowy Zamo marki Bosch (507114596).

10.

W przypadku gdyby podane przez Uczestników wyniki były takie same wygrywa Kupon
z niższym numerem nadanym przez Organizatora.

11.

Numery zwycięskich Kuponów Wielkiego Konkursu Bosch zostaną ogłoszony na stronie
www.tado.pl .

12.

Po odbiór wygranej należy zgłosić się do siedziby firmy Tado, Trakt Lubelski 414 w
Warszawie. Podstawą wydania wygranej jest okazanie Kuponu nr 2.

13.

Wygrana jest do odebrania do dnia 15 lipca 2017 roku. Po tej dacie wygrana nie będzie
wydana.

14.

Przy odbiorze wygranej osoba, odbierająca wygraną jest zobowiązana podpisać
własnoręcznie Protokół Odbioru przygotowany przez Organizatora. Odmowa
podpisania protokołu wiąże się z odmową wydania wygranej.

