
 

KONKURS DLA SZKÓŁ 
„Pokonuj bariery, odpowiadaj na pytania i wygrywaj 

atrakcyjne nagrody!” 

Organizatorzy: Epson oraz Voltex 

Weź udział w konkursie! 
  Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, które pozwolą przenieść wirtualny świat na 
papier. Bez znaczenia czy drukujesz zdjęcie, ciekawy artykuł z Internetu, czy ważne 
dokumenty, wysokowydajny model Epson B-300 nigdy Cię nie zawiedzie.  

Do wygrania (drukarka Epson B-300, 2szt Ekran VxScreen elektryczny 2,4mx1,35m, 1szt 
tablet bezprzewodowy ).   

Regulamin Konkursu 

Postanowienia ogólne 

1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

3. Konkurs dedykowany jest do instytucji oświatowych i ich pracowników, zrzeszonych w OSKKO.  

Organizator konkursu 

4. Organizatorami Konkursu są firmy Epson Europe B.V. oddział w Polsce  i Voltex S.A.   

Czas trwania konkursu 

5. Konkurs rozpoczyna się dnia 18 października  2010.  

6. Konkurs zakończy się o północy dnia 18 listopada 2010. 

Zasady uczestnictwa w konkursie 

7. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez nadesłanie prawidłowo wypełnionej ankiety.  

8. Jedna ankieta jest traktowana jest jako jeden los uprawniający do wzięcia udziału w losowaniu nagród.  

9. Wypełnione ankiety należy przesłać drogą mailową na adres: 

 dorota.kot@epson.eu  
 warszawa@voltex.pl 

10. Przesłanie ankiety  jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca wyraża zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 
pozycja 883) i wyłącznie na wewnętrzne potrzeby organizatorów konkursu.  



 

11. Każda osoba/instytucja biorąca udział w konkursie może w zamian za zakupy dokonane w firmie Voltex S.A.   
zwiększyć szansę na wygraną i otrzymać dodatkowe losy.  

 Każde wydane w okresie trwania konkursu w firmie Voltex S.A. 2000 PLN brutto równe jest jednemu 
losowi. W załączęniu również specjalna promocja dla Państwa 

Nagrody 

12. Warunkiem otrzymania nagrody jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania poniżej: 

 Jak brzmi motto firmy Epson? 
 Jak brzmi motto firmy Voltex? 

      I również udzielenie odpowiedzi na pozostałe pytania zawarte w ankiecie  

13. Nagrodami dla laureatów będzie: 

 drukarka atramentowa Epson B-300 (1szt.) - Wysoce wydajne i niezawodne drukowanie dla Twojej szkoły (do 8.000 stron w druku 

czarno-białym i 7.000 stron w Kolorze!) Utrzymuj koszty na niskim poziomie, zachowując wszechstronność 

drukowania na różnych nośnikach, od standardowych materiał     biurowych do grubych papierów na 

dyplomy i etykiety. Bezproblemowa obsługa chwilowych szczytowych większych nakładów. 

 

 ekran elektryczny 2,4mx1,35m (2 szt.) - Powierzchnia projekcyjna: matowa, biała  

  -Obramowanie: czarne, dla zwiększenia kontrastu  

-Sterowanie bezprzewodowe za pomocą pilota jak również za pomocą przełącznika ściennego  

-Ciche i płynne rozwijanie  

-Mocownie ścienne lub sufitowe 

-Polecany do sal konferencyjnych i szkoleniowych 

 

 tablet bezprzewodowy Hanvon (1szt.)  - Za pomocą tabletu graficznego można bardzo dokładnie retuszować lub korygować każdą  

fotografię.    Doskonałe efekty malowania pędzlem połączone z wrażliwością palców nie są możliwe do 

uzyskania przy posługiwaniu się klawiaturą lub myszką.Tablety Graficzne Hanvon współpracują z wszystkimi 

programami do obróbki graficznej np.: CorelDraw, Photoshop, Adobe Acrobat, i.t.p. 

Podłączenie: USB – dokładność: ±0,1 mm – wymagania: Win98 / ME / 2000 / XP / VISTA / Win 7 / Mac OS  

 

14. Nagrody zostaną dostarczone na koszt organizatora.  

15. Nagrody zostaną dostarczone na podany w ankiecie adres w ciągu 30 dni od zakończenia konkursu.  

16. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej wiadomością e-mail. 

Zastrzeżenia 

17. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego 
zakończenia. 

 
 
 
 

 


