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Konkursy z okazji 10 rocznicy World of Warcraft

World of Warcraft hucznie obchodzi swoje 10 urodziny. Oczywiście z tej okazji nie mogło zabraknąć
konkursu na łamach naszego serwisu, który jest źródłem informacji na temat gier Blizzarda już od 2001
roku, czyli czasów, kiedy o World of Warcraft jeszcze nie było jeszcze nic wiadomo! Dzięki uprzejmości
firmy cdp.pl będziecie mieli okazję zgarnąć edycje kolekcjonerskie dodatku Warlords of Draenor
oraz koszulki nawiązujące do najnowszego dodatku!

Dziesięć lat World of Warcraft to ogromna ilość informacji na temat gry, jej świata oraz twórców. W
przygotowanym quizie postanowiliśmy sprawdzić jak wiele wiecie na temat świata Azeroth i
wszystkiego co z nim związane!

Zwycięzcy konkursu zdobędą następujące nagrody:
●

I miejsce - edycja kolekcjonerska Warlords of Draenor, koszulka Warlords of Draenor

●

II miejsce - koszulka Warlords of Draenor

●

III miejsce - koszulka Warlords of Draenor

●

IV miejsce - koszulka Warlords of Draenor

●

V miejsce - koszulka Warlords of Draenor

Wypełnij Quiz
Regulamin konkursu Quiz z wiedzy o serii Warcraft:
●

W konkursie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie za zgodą ich
opiekunów prawnych (oprócz pracowników i przedstawicieli Organizatora, oraz innych podmiotów
biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu akcji).

●

Najlepsze zgłoszenie zostanie nagrodzone edycją kolekcjonerską dodatku do World of Warcraft,
Warlords of Draenor oraz koszulką Warlords of Draenor.

●

Cztery kolejne najlepsze zgłoszenia otrzymają koszulki Warlords of Draenor.

●

Konkurs rozpoczyna się w dniu 2 grudnia 2014 i trwa do dnia 9 grudnia 2014.

●

Wyniki zostaną ogłoszone dnia 10 grudnia 2014 na stronie konkursu.

●

Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez prywatną wiadomość na łamach naszego serwisu
oraz poproszeni o wskazanie danych adresowych, na które mają zostać przesłane nagrody.
❍

W przypadku braku odpowiedzi na wiadomość z prośbą o podanie danych adresowych w przeciągu
tygodnia od jej wysłania, wyłoniony zostanie kolejny zwycięzca.

●

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

●

Przystępując do udziału w konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady akcji zawarte w
niniejszym Regulaminie.

Wszyscy członkowie redakcji Battlenet.pl mają swoje ulubione wspomnienia związane z World of
Warcraft. Jesteśmy bardzo ciekawi tego, co Wy najmilej wspominacie z Waszych przygód w świecie
Azeroth!
Zwycięzcy konkursu zdobędą następujące nagrody:
●

I miejsce - edycja kolekcjonerska Warlords of Draenor, koszulka Warlords of Draenor

●

II miejsce - koszulka Warlords of Draenor

●

III miejsce - koszulka Warlords of Draenor

Aby wziąć udział w tym konkursie należy polubić profil Battlenet Network na Facebooku oraz
skomentować konkursowe zdjęcie wpisując swoje ulubione wspomnienie związane z World of
Warcraft (można wpisać tylko jedno wspomnienie i nie może ono przekroczyć 10 zdań).

Zdjęcie Konkursowe
Regulamin konkursu Wasze wspomnienia ze świata Azeroth:
●

W konkursie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie za zgodą ich
opiekunów prawnych (oprócz pracowników i przedstawicieli Organizatora, oraz innych podmiotów
biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu akcji).

●

Najlepszy wpis zostanie nagrodzony edycją kolekcjonerską dodatku do World of Warcraft, Warlords of
Draenor oraz koszulką Warlords of Draenor.

●

Dwa kolejne najlepsze wpisy otrzymają koszulki Warlords of Draenor.

●

Konkurs rozpoczyna się w dniu 2 grudnia 2014 i trwa do dnia 9 grudnia 2014.

●

Wyniki zostaną ogłoszone dnia 10 grudnia 2014 na stronie konkursu.

●

Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości dotyczącej wyników konkursu na
stronie Battlenet.pl oraz poproszeni o wskazanie danych adresowych, na które mają zostać przesłane
nagrody za pomocą wiadomości przesłanej na kanał Battlenet Network na portalu Facebook.
❍

W przypadku braku odpowiedzi na wiadomość z prośbą o podanie danych adresowych w przeciągu

tygodnia od jego wysłania, wyłoniony zostanie kolejny zwycięzca.
●

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

●

Przystępując do udziału w konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady akcji zawarte w
niniejszym Regulaminie.
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Test TP-Link AC1200

Router TP-Link Archer C1200 jest konstrukcją bardzo z
wyglądu nawiązującą do innych routerów tej firmy. Za kwotę w okolicach 210 zł otrzymujemy urządzenie, które powinno
tak naprawdę w 100% pokrywać w pełni potrzeby każdego użytkownika oczekującego od routera przede wszystkim
stabilnej pracy i osiągów. Postanowiliśmy zatem poddać ten router krótkim testom, aby sprawdzić, czy tak faktycznie
będzie.Data publikacji: 21.09.20170

DreamHack Open: Valencia 2016 - Nerchio w półfinale - live!

DreamHack Valencia to jedno z największych e-sportowych wydarzeń w Europie - dlatego nie mogło zabraknąć na nim
StarCrafta II! W czasie rozgrywek 96 graczy będzie konkurować o 50 000 USD oraz 5 000 punktów WCS.Data publikacji:
16.07.20161

Aktualizacja 3.4 – Duże zmiany w rankingu StarCrafta II

Na oficjalnym
blogu Blizzarda pojawił się nowy wpis dotyczący tym razem zmian w rankingach: Ranking StarCrafta II jest areną dla
niezwykle zaciętej rywalizacji. Do walki rusza wielu uczestników, ale tylko nieliczni awansują do ścisłej czołówki.Data
publikacji: 03.07.20160

Rozpoczęcie trzeciego sezonu rankingowego 2016

Trzeci sezon
tegorocznych rozgrywek ligowych w StarCrafta II uważamy za otwarty! Zresetowano pulę punktów premiowych oraz
rankingi i przyznano nagrody za sezon drugi roku 2016.Data publikacji: 26.06.20160

Filmowy „Warcraft” już wkrótce w księgarniach!

Powieść „Warcraft”,
której wydanie zbiega się z polską premierą filmu „Warcraft. Początek” w reżyserii Duncana Jonesa, do księgarń trafi już
15 czerwca. Na kartach książki czytelnicy wkroczą w nowy wymiar emocji towarzyszących bohaterom fikcyjnych
światów Azeroth i Draenor. Za sprawą Christie Golden, pisarki od lat cenionej przez fanów świata Warcraft, konflikt ludzi
i orków nabierze jeszcze większej intensywności.Data publikacji: 13.06.20160
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