
Regulamin konkursu o bilety wejściowe na targi Internet Poland, bilet wejściowy na wszystkie 
wydarzenia w ramach konferencji Internet Poland oraz wywiad na łamach di24.pl
 

1. Konkurs trwa od 2 listopada do północy 4 listopada 2011 r.
2. Organizatorem konkursu jest Dziennik Internautów Sp. z o.o. oraz IAB Polska
3. Nagrody dostarczają:   

a) IAB Polska
a. trzy darmowe bilety wejściowe na część targową konferencji Internet Poland 

Conference&Expo, 
b. jeden darmowy bilet wejściowy na wszystkie wydarzenia w ramach 

konferencji Internet Poland Conference&Expo.
b) Dziennik Internautów - publikacja na łamach serwisu di24.pl trzyminutowego 
wywiadu wideo lub wywiadu tekstowego (do 10 tys. znaków) prezentującego firmę 
każdego ze Zwycięzców nagród wskazanych w punkcie 3 a.

4. Warunkiem udziału w wyborze Zwycięzców jest:
a. Udostępnienie linku do wiadomości o konkursie organizowanym przez Dziennik 

Internautów i IAB Polska w profilu uczestnika konkursu w jednym z serwisów 
społecznościowych (Facebook, NK, Google Plus, Twitter, Blip, Flaker ) 

b. Odpowiedź na pytanie konkursowe: Dlaczego chcesz wziąć udział w targach 
Internet Poland?

c. Przesłanie pod adres konkurs@di24.pl 
i. odnośnika do wpisu w profilu w mediach społecznościowych, 

zawierającego link opisany w punkcie 4 a., 
ii. odpowiedzi na pytanie konkursowe opisane w punkcie 4 b 

5. Osoby biorące udział w konkursie powinny mieć ukończony 18 rok życia
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do północy 5 listopada 2011 r. na stronach di24.pl, 

na fanpage’u DI na Facebooku oraz w e-mailu wysłanym do każdego ze Zwycięzców, w 
którym zostaną oni poinformowani o formie odbioru wygranej

7. Każdy ze Zwycięzców w ciągu trzech dni od ogłoszenia wyników i otrzymania 
powiadomienia o wygranej powinien przesłać na wskazany przez organizatora adres 
e-mail: odpowiedź na pytanie konkursowe, imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy. W 
przypadku nie wywiązania się z powyższych ustaleń organizator zastrzega sobie prawo 
do przekazania nagrody innemu uczestnikowi

8. Dane uczestników konkursu zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przekazania 
nagród.

9. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, a w szczególności na ich ekwiwalent 
pieniężny.

10. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i 
zakładach wzajemnych.

11. Udział w konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu
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