Jak wziąć udział w konkursie?
Uczestnik może wziąć udział w Konkursie zakładając konto gracza i dokonując zgłoszenia
zadania konkursowego spełniającego wymogi opisane w Regulaminie.
Do wykonania w Konkursie są dwa rodzaje zadań konkursowych: podstawowe zadania
konkursowe oraz główne zadanie konkursowe.
Podstawowe zadania konkursowe dostępne będą dla Uczestnika Konkursu po zalogowaniu się
na Stronie Konkursu i wpisaniu odnalezionego przez Uczestnika Konkursu hasła, ukrytego w
podpowiedziach dostępnych we wskazówkach. Podstawowe zadanie konkursowe będzie
polegało na udzieleniu kreatywnej odpowiedzi na kolejne trzy pytania konkursowe, które pojawią
się Uczestnikowi Konkursu po wpisaniu prawidłowego hasła (jedno pytanie po wpisaniu danego
hasła). Uczestnik Konkursu może udzielić tylko jednej odpowiedzi na pytanie konkursowe (jedna
odpowiedź na każde z trzech pytań).
Główne zadanie konkursowe dostępne będzie dla Uczestnika Konkursu po wykonaniu wszystkich
trzech podstawowych zadań konkursowych. Główne zadanie konkursowe będzie polegało na
kreatywnym stworzeniu plakatu Vito i Belli w towarzystwie płatków Lubella (forma pracy dowolna)
i przysłaniu zdjęcia lub print screen w odpowiednio oznaczonym miejscu na stronie
www.poszukiwaczeplatkow.pl

Co jest do wygrania?
W Konkursie można wygrać trzy rodzaje nagród, w zależność od etapu Konkursu.
1. Nagrody gwarantowane – za odgadnięcie każdego z haseł:
- plan lekcji do samodzielnego wydruku – za odgadnięcie pierwszego hasła
- kalendarz na rok szkolny 2021/2022 do samodzielnego wydruku– za odgadnięcie drugiego hasła
- tapeta na telefon do pobrania – za odgadnięcie trzeciego hasła
2. Nagrody I stopnia (Mystery Boxy) - za najlepsze odpowiedzi na pytania kreatywne po
odgadnięciu haseł
a) po odgadnięciu pierwszego hasła: 8 Mystery Boxów o łącznej wartości 1997,17 zł (słownie:
jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i siedemnaście groszy) każdy:
(i) Konsola NINTENDO Switch Lite, Animal Crossing: New Horizons (cyfrowa), Nintendo
Switch Online 3 mies o łącznej wartości 1059 zł (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt
dziewięć złotych),
(ii) Ręcznik 100% bawełna 140x70 Vito i Bella z Hektorem i Pysią oraz Karta z autografem
Vito i Belli o łącznej wartości 59,90 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych
dziewięćdziesiąt groszy),
(iii) T-shirt Vito i Bella z mieczami biały oraz Karta z autografem Vito i Belli o łącznej wartości
59,99 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych, dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
(iv) Voucher do Vitoshop o wartości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych),
(v) Voucher Google Play o wartości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych),
(vi) Słuchawki Razer BlackShark V2 o wartości 499 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt
dziewięć złotych),
(vii) Podkładka Vito i Bella z Pysią i Hektorem oraz Karta z autografem Vito i Belli o łącznej
wartości 19,99 zł (słownie: dziewiętnaście złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),

b) po odgadnięciu drugiego hasła: 8 Mystery Boxów o łącznej wartości 1999,90 zł (słownie:
jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy):
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

Fotel Gamingowy Gamvis PHANTOM o wartości 897 zł (słownie: osiemset
dziewięćdziesiąt siedem złotych),
Srebrny pakiet Vito Box oraz Karta z autografem Vito i Belli o łącznej wartości 200 zł
(słownie: dwieście złotych),
Klawiatura Razer Cynosa V2 o wartości 319 zł (słownie: trzysta dziewiętnaście
złotych),
Voucher do Vitoshop o wartości 100 zł (słownie: sto złotych),
Myszka Razer DeathAdder V2 o wartości 299 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt
dziewięć złotych),
Voucher Google Play o wartości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych),
Kubek Vito i Bella z Pysią i Hektorem oraz Karta z autografem Vito i Belli o łącznej
wartości 34,90 zł (słownie: trzydzieści cztery złote dziewięćdziesiąt groszy),

c) po odgadnięciu trzeciego hasła: 8 Mystery Boxów o łącznej wartości swojej zawartości 1996,89
zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt dziewięć
groszy):
(i)
(ii)

(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

Słuchawki Razer Nasi Ultimate HyperSense o wartości 749 zł (słownie: siedemset
czterdzieści dziewięć złotych),
Bluza z kapturem Vito i Bella z mieczami czarna oraz Karta z autografem Vito i Bello
o łącznej wartości 139,90 (słownie: sto trzydzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt
groszy),
Myszka Razer Deathadder Essential o wartości 149 zł (słownie: sto czterdzieści
dziewięć złotych),
Voucher Google Play o wartości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych),
Klawiatura Razer BlackWidow V3 Yellow Switch o wartości 699 zł (słownie: sześćset
dziewięćdziesiąt dziewięć złotych),
Voucher do Vitoshop o wartości 100 zł (słownie: sto złotych),
Brelok silikonowy 3D Vito i Bella oraz Karta z autografem Vito i Belli o łącznej
wartości 9,99 zł (dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),

3. Nagroda II stopnia – nagroda główna – dla 5 zwycięzców konkursu, którzy zdaniem komisji
konkursowej stworzą najlepszy plakat Vito i Belli w towarzystwie płatków Lubella i prześlą jej
zdjęcie lub print screen.
Nagrodę Główną, stanowić będzie nagroda o łącznej wartości 5010 zł (słownie: pięć tysięcy
dziesięć złotych), która obejmować będzie następujące nagrody rzeczowe:
a) PlayStation 5 z napędem Blue - Rey z dwoma padami o wartości 3569 zł (słownie: trzy
tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych),
b) Gra Minecraft Dungeons - edycja bohatera o wartości 125 zł (słownie: sto dwadzieścia
pięć złotych),
c) Słuchawki Sony PlayStation 5 Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Pulse 3D o
wartości 499 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych),
d) Kamera HD Sony PlayStation 5 o wartości 269 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt
dziewięć złotych),

e) Stacja ładująca Sony DualSense o wartości 169 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt
dziewięć złotych),
f) Pilot do sterowania multimediami Sony PlayStation 5 o wartości 139 złotych (słownie:
sto trzydzieści dziewięć złotych),
g) Subskrypcja na 12 miesięcy PlayStation Plus o wartości 240 zł (słownie: dwieście
czterdzieści złotych),

Dlaczego muszę założyć konto by wziąć udział w konkursie?
Tylko dzięki temu będziesz mógł brać udział w kolejnych etapach konkursu i monitorować swoje
wyniki. Konto umożliwi Ci też kontynuację swoich zgłoszeń, jeśli w przyszłości zdecydujesz się
wziąć udział w kolejnych etapach Konkursu.
Ważne, żebyś przy zakładaniu konta podał aktualny adres e-mail, ponieważ jeśli uda Ci się
wygrać którąś z nagród, powiadomienie o wygranej wyślemy właśnie na ten adres e-mail, więc
jest to niezbędne, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować i wysłać Ci nagrodę.

Gdzie i kiedy zostaną opublikowane wyniki Konkursu?
Zwycięzców powiadomimy za pośrednictwem wiadomości mailowej wysłanej na adres podany
przy rejestracji konta użytkownika w ciągu siedmiu dni roboczych od daty zakończenia konkursu
oraz poprzez opublikowanie imion Zwycięzców na kanale marki Lubella prowadzonym w serwisie
Facebook (https://www.facebook.com/Lubella.Uwielbiam), a także na pro lu in uencera Vito
prowadzonym w serwisie YouTube https://www.youtube.com/user/VITOHD1 YT Vito.
Opublikowanie imion zwycięzców nastąpi w dniu 24 września 2021 r. do godziny 23:59.

Czy muszę kupić płatki Lubella, aby wziąć udział w konkursie?
Nie, kupowanie płatków Lubella nie jest konieczne, by wziąć udział w Konkursie, jednak
zachęcamy do spróbowania nowych płatków Lubella Choco Game o smaku czekoladowo bananowym, które smakują wyśmienicie :)

Kto może wziąć udział w konkursie?
W Konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia oraz osoba niepełnoletnia (która
ukończyła 13 rok życia i posiada zgodę opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego
wyrażoną pisemnie). Osoby poniżej 13 roku życia nie mogę wziąć udziału w konkursie osobiście,
ale mogą poprosić osobę dorosłą, np. rodzica o założenie konta gracza w ich imieniu.

Czy mogę wziąć udział w konkursie, jeśli nie mam ukończonych 13 lat?
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Jeśli nie masz ukończonych 13 lat poproś o założenie konta gracza osobę dorosłą, np. rodzica,
który wyśle zgłoszenie w Twoim imieniu.

Kiedy startuje i kończy się konkurs?
Zgłoszenia do Konkursu przyjmujemy w czasie trwania Konkursu tj. od dnia 23 sierpnia 2021 r. od
godziny 00:00:00 do dnia 17 września 2021 r. do godziny 23:59:59. Ogłoszenie wyników nastąpi
w dniu 24 września 2021 do godziny 23:59.

Czy mogę dołączyć w dowolnym momencie?
Tak, możesz dołączyć do Konkursu w dowolnym momencie w czasie jego trwania, tj. od dnia 23
sierpnia 2021 r. od godziny 00:00:00 do dnia 17 września 2021 r. do godziny 23:59:59

Ile razy mogę wziąć udział w konkursie?
Każde konto użytkownika może wziąć udział tylko raz w każdym etapie Konkursu.

Gdzie jest regulamin?
Pełny regulamin znajdziesz po kliknięciu TUTAJ

fl

fi

fi

Gdzie szukać wskazówek do haseł?
Wskazówki do haseł będą publikowane na pro lach marki Lubella prowadzonych w serwisach
Facebook (https://www.facebook.com/Lubella.Uwielbiam) oraz Instagram (https://
www.instagram.com/lubella_uwielbiam/), a także na pro lach in uencera Vito prowadzonych w
serwisie Instagram https://www.instagram.com/vitotube/ oraz YouTube https://
www.youtube.com/user/VITOHD1. Wszystkie wskazówki będą także opublikowane na stronie
www.poszukiwaczeplatkow.pl

