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Regulamin konkursu urodzinowego „3 x W” na blogu Gra na parę: 

 

1. Konkurs organizowany jest przez blog Gra na parę, zwany dalej Organizatorem. 

2. Sponsorem konkursu jest sklep Planszomania.pl, zwany dalej Sponsorem. 

3. Konkurs rozpoczyna się w niedzielę, 05.05.2013 i trwa do czwartku, 04.07.2013, do 

godziny 23:59. 

4. Konkurs odbywać się będzie za pośrednictwem skrzynki mailowej: 

granapare@gmail.com. 

5. Konkurs polega na wybraniu jednej, najlepszej (zdaniem uczestnika konkursu) gry spośród 

dziesięciu poniżej wymienionych, wysłaniu jej nazwy wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem 

oraz krótkim (do 5 zdań) wyjaśnieniem dlaczego właśnie ta gra, powinna zdobyć tytuł NAJ-, 

na w/w adres mailowy (w tytule maila należy wpisać: „KONKURS 3 x W”): 

Agricola: Chłopi i ich zwierzyniec 

Dawno, dawno temu... 

Dolina Królów 

Duchy 

Onirim 

Ostatnia wola 

Piętaszek 

Pojedynek Robotów 

Story Cubes: Voyages 

Time's Up! 

6. Z pośród nadesłanych propozycji (głosów na tytuł wraz z krótkim uzasadnieniem) autorzy 

bloga Gra na parę wybiorą ich zdaniem najbardziej atrakcyjne, pomysłowe i zaskakujące. 

7. Wyłonienie zwycięzcy konkursu odbędzie się 05.07.2013 za pomocą losowania wśród tych 

uczestników, o których mowa w pkt. 7. Imię i nazwisko zwycięzcy zostanie ogłoszone za 

pośrednictwem bloga Gra na parę, strony fanowskiej na portalu społecznościowym Facebook: 

www.facebook.com/Granapare oraz serwisu YouTube.pl. 

8. Nagrodą w konkursie będzie jedna z dziesięciu w/w gier, na którą zagłosuje zwycięzca.  

9. Sponsorem nagrody jest sklep Planszomania.pl. 

10. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby, które ukończyły 18 rok życia. 

11. Autorzy bloga Gra na parę oraz ich rodziny są wyłączone z uczestnictwa w konkursie. 

12. Sponsor bierze na siebie koszty związane z wysyłką nagrody na terenie kraju. 

http://www.facebook.com/Granapare
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13. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą za pomocą skrzynki mailowej. W przypadku 

braku odpowiedzi zwycięzcy na wiadomość w ciągu 3 dni roboczych (8-10.07.2013) po 

ogłoszeniu wyników konkursu, nastąpi kolejne losowanie zwycięzcy. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie konkursu, 

także w trakcie trwania konkursu.  

15. W przypadku wystąpienia kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem, wszelkie 

decyzje podejmuje Organizator. 


