
Regulamin konkursu "3.14 Dzień liczby Pi " 
 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs: "3.14 Dzień liczby Pi" 
przeprowadzony w dniu 14.03.2014 r., zwany dalej konkursem.  
 
2. Organizatorem konkursu jest HELION SA z siedzibą w Gliwicach, ul. Kościuszki 1C; wpisana do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121256; NIP 631-020-02-68; REGON: 
271070648.  
 
3. Uczestnikami konkursu mogą zostać wszystkie osoby, które w okresie trwania konkursu w 
komentarzu wpisu [http://blog.ebookpoint.pl/3-14-dzien-liczby-pi-konkurs/ ] odpowiedzą na 5 pytań 
konkursowych. 
 
4. Spośród uczestników konkursu zostanie wyłonionych trzech zwycięzców, czynnikiem decydującym 
jest kolejność udostępnienia poprawnych odpowiedzi – pod uwagę będą brane tylko kompletne 
odpowiedzi udzielone na wszystkie pytania.  
 
5. Nagrodami w konkursie są:  
Miejsce 1 - trzy dowolnie wybrane ebooki z wyd. Helion  
(http://ebookpoint.pl/wydawca/helion) 
 
Miejsce 2 - dwa dowolnie wybrane ebooki z wyd. Helion  
(http://ebookpoint.pl/wydawca/helion) 
 
Miejsce 3 - jeden dowolnie wybrany ebook z wyd. Helion (http://ebookpoint.pl/wydawca/helion) 
 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród wymienionych powyżej.  
 
7. Zgłoszenia zostają zamknięte w piątek (14.03.2014) o godz. 15:00, wybór zwycięzcy nastąpi do 
dnia 14.03.2014 r. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie 
prawo nie wyłaniania zwycięzców. 
 
8. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora za pośrednictwem poczty 
elektronicznej do dnia 14.03.2014 r.  
 
9. Zwycięzca zobowiązany jest do posiadania konta w księgarni http://ebookpoint.pl w celu odebrania 
nagrody. 
 
10. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Treść regulaminu 
dostępna jest pod adresem http://ebookpoint.pl/img/rozne/ebooki/regulamin_konkursu_pi.pdf 
 
11. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed 
przystąpieniem do konkursu. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niestosowanie 
się do postanowień niniejszego Regulaminu.  
 
12. Pracownicy firmy Helion SA oraz ich rodziny nie mogą brać udziału w konkursie.  
 
13. Uczestnik poprzez fakt przystąpienia do konkursu akceptuje postanowienia niniejszego 
Regulaminu.  
 
14. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 14.03.2014 r.  
 
15. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika konkursu stanowiska organizatorów, o którym 
mowa w niniejszym Regulaminie, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych. 
 


