
a k t u a l n o ś c i
11s t r.0 8 / 2 0 1 6

  Nagrody
Zwycięskie zdjęcia: wybrane przez jury Honeywell 
(12 zdjęć na 12 miesięcy), wybrane przez internau-
tów w głosowaniu internetowym (na okładkę kalen-
darza), pojawią się w Kalendarzu Honeywell 2017,  
a ich autorzy otrzymają:
• statuetkę „Najlepszy Fotograf 2017 Honeywell”
• zestaw „Bezpieczny dom” Honeywell (detektor tlen-
ku węgla XC70 i detektor dymu XS100)
• 5 szt. Kalendarza Honeywell 2017

Uczestnicy konkursu
Konkurs jest skierowany do partnerów handlowych Ho-
neywell, instalatorów, projektantów branży grzewczej 
i chłodniczej, partnerów Centraline oraz Saia Burgess 
Controls, a także do pracowników hurtowni i spółdzielni 
mieszkaniowych. Warunkiem uczestnictwa w konkur-
sie jest prowadzenie sprzedaży produktów Honeywell, 
projektowanie przy użyciu produktów Honeywell lub 
ich promowanie. Uczestnikiem konkursu nie może być 
osoba pracująca w firmie konkurencyjnej do Honeywell.
 
Wszyscy uczestnicy konkursu, którzy zarejestru-
ją się do udziału w konkursie, dodadzą zdjęcia 
lub oddadzą głos na najlepsze zdjęcie i popraw-
nie wypełnią formularz znajdujący się na plat-
formie, podając pełne dane adresowe, otrzyma-
ją Kalendarz Honeywell 2017.  

Już 3 raz z rzędu firma Honeywell ogłosiła konkurs na najlepsze zdjęcia, tym razem 
tematem przewodnim jest „Natura”. Uczestnicy konkursu mogą dodawać zdjęcia  
i głosować na specjalnie stworzonej platformie, bardzo łatwej w obsłudze.
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Nagroda główna

Zestaw „Bezpieczny dom” Honeywell (detektor tlenku 
węgla XC70 i detektor dymu XS100) może uratować
Twoje życie! 

Czym jest tlenek węgla?

Tlenek węgla (czad) jest bezbarwnym, bezwonnym  
i silnie trującym gazem. 

Jakie urządzenia emitują tlenek węgla? 

Urządzenia zasilane paliwami takimi jak: drewno, 
olej opałowy, gaz ziemny lub benzyna. Są to np.: 
piec centralnego ogrzewania, gazowy, kaflowy; 
przydomowa kotłownia; kominek, podgrzewacz wody
w łazience lub kuchni; kuchenka gazowa; ogrzewacz 
i kuchenka na butle propan-butan; przydomowy 
garaż (spaliny emitowane przez samochód). Badania 
Honeywell przeprowadzone w 2015 r. pokazują, że 
urządzenia mogące być potencjalnymi źródłami 
tlenku węgla posiada 77% Polaków.

Detektor dymu może uratować Twoje życie!

• Każdego roku na całym świecie wybuchają  
3 miliardy pożarów.

• Średnio, każdego roku na świecie 23 000 ludzi 
umiera w pożarach, a 230 000 ulega obrażeniom.

• 95% ofiar pożarów umiera w wyniku zatrucia 
dymem.

• Prawie połowa pożarów wybucha w prywatnych 
przestrzeniach mieszkalnych.

• 11% pożarów jest spowodowanych przez dzieci,  
a 50% przez sprzęt elektroniczny.

• 70% zniszczeń w pożarach spowodowanych jest 
przez dym.

• Co trzecia ofiara pożaru to dziecko.

Aby chronić siebie i swoich bliskich wyposaż swój dom 
w bezpieczny zestaw od Honeywell: detektor tlenku 
węgla XC70 i detektor dymu XS100.

Razem uratujmy życia!

Dowiedz się więcej:  
www.czadowedomy.pl

Konkurs Fotograficzny
Kalendarz Honeywell 2017 
III edycja „Natura”

Wygraj statuetkę „Najlepszy Fotograf Honeywell 2017”, 
zestaw „Bezpieczny dom” Honeywell (detektor tlenku węgla 
i detektor dymu) oraz 5 egzemplarzy Kalendarza Honeywell 
2017!
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Konkurs toczy się na platformie: 
www.honeywellcalendar.com

Dodawanie zdjęć: 20 lipca – 20 września 2016 r.

Głosowanie na najlepsze zdjęcia:  21 września  
– 28 września 2016 r.

Ogłoszenie wyników: 30 września 2016 r.
Szczegółowy regulamin 
konkursu

Przejdź

http://www.instalreporter.pl
http://www.honeywellcalendar.com/regulamin_konkursu
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