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Aneks nr 1 z dnia 14.03.2013 roku  
(dalej: „Aneks”) 

do regulaminu konkursu „Podróż marzeń”  
(dalej: „Regulamin Konkursu”)

§1

IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako organizator konkursu pod nazwą „Podróż marzeń”, w związku z problemami 
technicznymi strony konkursowej niniejszym wydłuża czas obowiązywania konkursu o pięć dni w związku z czym zmienia Regulamin 
Konkursu poprzez:

a)  zmianę treści § 1 ust. 3, nadając mu brzmienie:
 „3. Konkurs prowadzony jest od 21 grudnia 2012 r. do 24 kwietnia 2013 r. i obejmuje transakcje dokonane w tym terminie.”

b)  zmianę treści § 3 ust. 1, nadając mu brzmienie:
 „1. Organizator w okresie od 21 grudnia 2012 r. do 24 kwietnia 2013 r. (dalej „Okres Trwania Konkursu”) udostępnia za pośrednictwem 

strony www.wygrajpodroz.pl aplikację konkursową umożliwiającą wykonanie przez Uczestników zadania konkursowego (dalej: 
„Zadanie Konkursowe”) polegającego na udziale w grze zręcznościowo–logicznej i osiągnięciu najlepszego wyniku.”

c)  zmianę treści § 4 ust. 1, nadając mu brzmienie:
 „1. Organizator przyzna w Konkursie następujące nagrody, zwane dalej łącznie „ Nagrody”:
 a)   4 (cztery) Nagrody I stopnia w postaci vouchera o wartości 45 000 zł. brutto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) 

na realizację, dwuosobowego wyjazdu w wybrany przez Laureata kierunek z pośród: Australii, Nowej Zelandii, Madagaskaru 
i Balii. Vouchery są ważne przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania Laureatom.

 b)   375 (trzysta siedemdziesiąt pięć) Nagród II stopnia w postaci walizek podróżnych, o wartości jednostkowej 222 zł (słownie: 
dwieście dwadzieścia dwa złote) brutto.”

d)  zmianę treści § 5 ust. 1., nadając mu brzmienie:
 „1. Organizator nagrodzi:
 a)   Nagrodą I stopnia jednego Uczestnika, który w danym okresie trwania Konkursu (21.12.2012 – 21.01.2013; 22.01.2013 – 15.02.2013; 

16.02.2013 – 15.03.2013; 16.03.2012 – 24.04.2013) uzyskał najlepszy wynik w grze („Laureat”),
 b)  Nagrodą II stopnia Uczestników, którzy w każdym dniu Okresu Trwania Konkursy uzyskali pierwsze trzy wyniki dzienne.”

e)  zmianę treści § 5 ust. 4, nadając mu brzmienie:
 „4. Nagrody zostaną doręczone Laureatom do dnia 14 czerwca 2013 roku, za pośrednictwem wysyłki kurierskiej. W przypadku 

Nagrody I stopnia Laureat może ją odebrać także osobiście w siedzibie Organizatora.”

§2

Organizator oświadcza, iż pozostałe postanowienia Regulaminu Konkursu pozostają bez zmian.

§3

Niniejszy Aneks nr 1 stanowi integralną część Regulaminu Konkursu.

§4

Niniejszy Aneks nr 1 jest dostępny w na stronie internetowej www.wygrajpodroz.pl oraz w siedzibie Organizatora: IQ Marketing (Poland) 
Sp. z o.o., ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02–954 Warszawa.

§5

Niniejszy Aneks nr 1 wchodzi w życie z dniem 14.03.2013 r.


