
REGULAMIN KONKURSU 
 

I. Postanowienia ogólne. 
 
 

1. Konkurs prowadzony będzie pod nazwą „Znajdź tablet pod choinką” zwany dalej Konkursem. 
 

2. Organizatorami Konkursu są: Studio Whitemoon z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Igielnej 14-
15, 50-117 WROCŁAW oraz strona internetowa www.mmorpg.org.pl zwani dalej 
Organizatorami. 

 
3. Konkurs ma charakter ogólnopolski. 

 
4. Ramy czasowe konkursu: 18 grudnia 2014 roku, godzina 00:01- 29 grudnia 2014 roku, godzina 

20:00. 
 

5. Dla potrzeb Konkursu przyjęto następujące definicje: 
 
Uczestnik – osoba spełniająca warunki przewidziane w Regulaminie, która zgłosiła swój udział w 
Konkursie. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu „Znajdź tablet pod choinką”. 
Gra – gra „Duma Taernu”, dostępna na stronie www.taern.pl. 
 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie. 
 
 

1. Warunkami uczestnictwa w konkursie są: 
 
- nie posiadanie wcześniej konta w serwisie www.taern.pl, 
- rejestracja na stronie www.taern.pl po dacie rozpoczęcia konkursu, 
- wpisanie kodu „KochamMMORPG.ORG.PL” w formularzu tworzenia nowego konta na stronie 
www.taern.pl 
- osiągnięcie w Grze minimum 20 poziomu postacią utworzoną po rozpoczęciu Konkursu. 
 

2. W Konkursie wezmą udział ci gracze, którzy nowo-utworzoną postacią (po godzinie 00:01 
dnia 18 grudnia 2014 roku) do godziny 20:00 dnia 29 grudnia 2015 roku spełnią warunki 
określone w punkcie 1. 

 
3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełni zapisane w Regulaminie 

warunki. 
 

III. Nagroda i zasady przyznania nagrody. 
 
 

1. W puli nagród znajdują się: Monitor Dell U2412M, Tablet Samsung Galaxy Tab 4 10.1 T530 
WiFi 16G, 3x Mysz MADCATZ Cyborg R.A.T. 3, 10x paczka waluty growej „1000 platyny” o 
wartości 70 złotych każda. 

 
2. Nagroda będzie rozlosowana wśród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy spełnią 

warunki uczestnictwa. 

http://www.taern.pl/


 
3. Zwycięzcami zostanie piętnaście osób wylosowanych wśród Uczestników. 

 
4. Zwycięzca będzie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w ciągu 30 dni. 

 
IV. Dane osobowe. 

 
  

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane w celu przeprowadzenia 
Konkursu, ogłoszenia jego wyników oraz przesłania nagrody do zwycięzcy, zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. : Dz. U. z 2002r., nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.). 

 
V. Weryfikacja zgłoszeń. 

 
 

1. Zgłoszenia weryfikowane będą przez Organizatorów, którzy ocenią prawidłowość zgłoszenia 
oraz spełnienie warunków uczestnictwa. 

  
VI. Postanowienia końcowe. 

 
 

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu, a także 
potwierdzenie spełnienia warunków uczestnictwa w konkursie zawartych w Regulaminie. 

 
2. Regulamin niniejszy może być zmieniony przez Organizatorów w trakcie trwania konkursu, o 

ile zmiana taka nie naruszy praw Uczestnika Konkursu. 
 

3. Regulamin niniejszy oraz jego ewentualne zmiany będzie dostępny na stronie 
www.mmorpg.org.pl. 

 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 


