1.Postanowienia ogólne
1.1 Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.2 Konkurs trwa od 30.05.2011r. do 19.06.2011r.
1.3 Organizatorem konkursu jest serwis maxprograms.pl.
1.4 Fundatorem nagród jest Microsoft Hardware.
2. Opis konkursu
2.1 Uczestnikami konkursu mogą byd osoby, które polubią profil serwisu maxprograms.pl na portalu
Facebook.com znajdujący się pod adresem http://www.facebook.com/maxprograms
2.2 W konkursie mogą brad udział osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie za zgodą prawnych
opiekunów.
2.3 Zwycięzca konkursu jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych w przeciągu 7 dni od
wysłania emailem prośby przez Organizatora na wskazany przy udzielaniu odpowiedzi adres e-mail.
Niepodanie danych osobowych w tym terminie jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
2.4 W dniach od 17.06.2011r do 19.06.2011r. organizator będzie o nieokreślonej godzinie publikował
pytania na łamach serwisu maxprograms.pl. Konkurs polega na jak najszybszym udzieleniu pełnej
prawidłowej odpowiedzi na pytanie. Zwycięzcą zostaje osoba której prawidłowa odpowiedź jako
pierwsza trafi do organizatora, a nagrody to:
- Kamera internetowa Microsoft LifeCam Studio USB
- Klawiatura Microsoft Sidewinder x4
- Klawiatura Microsoft Sidewinder x6
2.5 W przypadku nieopublikowania pytania konkursowego w danym dniu, zostanie ono zadane dnia
następnego.
2.6 Każda osoba może tylko jeden raz odpowiedzied na jedno pytanie.
2.7 Jednocześnie w trakcie trwania konkursu organizator czeka na najciekawsze odpowiedzi na
pytanie otwarte: „Jakie innowacyjne funkcje warto dodad w nowej odsłonie serwisu
maxprograms.pl?”
2.7.1 Nagrodą za najciekawszą odpowiedź jest zestaw Microsoft Wireless Comfort Desktop
5000.
2.7.2 Organizator dokona wyboru najciekawszej odpowiedzi przy udziale powołanego jury w
skład którego będą wchodziły osoby tworzące serwis maxprograms.pl.

2.7.3 Wyniki zostaną opublikowane w ciągu 10 dni roboczych od daty zakooczenia konkursu.
2.7.4 Organizator zastrzega sobie prawo do niepublikowania treści zwycięskiej odpowiedzi
pytania otwartego.
2.7.5 Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody za pytanie otwarte w
przypadku takiego werdyktu jury. W takim przypadku nagroda zostanie przyznana w inny sposób.
2.8 Nagrody zostaną wysłane do uczestników w przeciągu 21 dni od daty zakooczenia konkursu.
3. Postanowienia końcowe
3.1 Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki techniczne podczas trwania
całego konkursu.
3.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w dowolnym momencie.
3.3 Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakośd usług firmy transportującej nagrody do
zwycięzców.
3.4 Uczestnik konkursu jest zobowiązany do akceptacji regulaminu.

