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Regulamin Konkursu „Bezpieczeństwo ruchu drogowego” 

 

I. Postanowienia wstępne. 

 

1. Organizatorem Konkursu „Bezpieczeństwo ruchu drogowego” (dalej 

„Konkurs”) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,  

przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,  

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000100679, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 521-04-12-987 i kapitale 

zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 266 596 500,00 zł, zwana 

dalej Organizatorem, która jest administratorem strony internetowej dostępnej 

pod adresem maszwiadomosc.tvp.pl  

2. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim   

na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym na gromadzenie 

i przetwarzanie danych uczestnika przez Organizatora na potrzeby 

organizowanego Konkursu. 

3. Celem Konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych 

zachowań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

4. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej 

maszwiadomosc.tvp.pl oraz w siedzibie Organizatora. 

 

II.  Termin trwania Konkursu. 

 

1. Konkurs jest przeprowadzany w okresie od 9 maja 2015 (dzień ogłoszenia 

konkursu) do 14 maja 2015 (ostatni dzień przesyłania odpowiedzi).  

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie maszwiadomosc.tvp.pl oraz  

w odcinku audycji „Masz wiadomość” emitowanym w dniu 23 maja 2015.  
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III. Zasady Konkursu. 

 

1. Konkurs polega na udzieleniu poprawnych odpowiedzi na dwa pytania:   

a/ Czy 12- latek może jeździć samodzielnie (bez opieki dorosłych) na    

    rowerze?  

b/ Czy rowerzysta może przejeżdżać przez przejście dla pieszych (pasy) na 
rowerze, czy też powinien przejść, prowadząc rower?  
 

2. Jako poprawną odpowiedź traktuje się udzielenie właściwej odpowiedzi na 

dwa pytania.  

3. Odpowiedzi można udzielać wyłącznie mailowo na adres 

maszwiadomosc.tvp.pl  

4. Prosimy podać: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania i numer telefonu.  

5. Uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnik) może być każda osoba fizyczna  

w wieku szkolnym, z wyjątkiem dzieci pracowników i współpracowników 

Organizatora. Jeżeli uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia musi ona posiadać 

zgodę przedstawiciela ustawowego (tj. rodzica lub opiekuna prawnego) na udział  

w Konkursie oraz udział w audycji „Masz wiadomość”.  

6. Jeden uczestnik może przesłać jedną odpowiedź. W przypadku otrzymania 

więcej niż jednej odpowiedzi mailowej od danego Uczestnika, pod uwagę jest brana 

ta odpowiedź, którą Organizator otrzymał jako pierwszą.  

7. Spośród wszystkich nadesłanych maili z poprawnymi odpowiedziami losowo 

zostanie wybrany jeden zwycięzca – Laureat Konkursu, oraz dwie osoby zajmujące 

odpowiednio drugie i trzecie miejsce. 

8. Losowania dokona Komisja powołana przez Organizatora, w której skład 

wchodzą przedstawiciele Redakcji audycji „Masz wiadomość” oraz Redakcji TVP 

ABC i Projektów Edukacyjnych.  

9. Nagrodą w konkursie jest możliwość wskazania jednej z organizacji 

pozarządowej zajmującej się edukacją dzieci w obszarze bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, której to organizacji zostanie przyznana nagroda w wysokości 5.000 zł. 

Laureat Konkursu wybiera organizację spośród organizacji z listy stanowiącej 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  
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10. Jeśli Laureat Konkursu nie wskaże organizacji z listy stanowiącej załącznik  

nr 1 Regulaminu, wówczas zostanie wybrany drogą losowania inny Laureat, 

spełniający kryteria zawarte w Regulaminie.  

11. Laureat konkursu oraz osoby zajmujące drugie i trzecie miejsce otrzymają 

nagrody rzeczowe. Laureat Konkursu otrzyma rower, a osoby zajmujące 2 i 3 

miejsca – akcesoria do jazdy na rowerze. Każda z nagród nie przekracza wartości 

760 zł (razem dla jednej osoby). Nagroda zostanie przesłana pocztą (lub kurierem) 

na adres zamieszkania podany w mailu, o którym mowa w pkt 3 i 4. Nagrody nie 

podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną. 

12. Laureat Konkursu będzie miał możliwość zaprezentowania organizacji,  

dla której przeznaczy wymienioną w punkcie 9 kwotę, w audycji „Masz wiadomość”. 

Prezentacji tej dokona albo w studiu, biorąc udział w realizacji odcinka „Masz 

wiadomość” przeznaczonego do emisji w dniu 23 maja br., albo też poprzez 

połączenie audio-wideo przez Internet (np. przez Skype’a). Nagrane połączenie 

również będzie wyemitowane w odcinku audycji „Masz wiadomość” przeznaczonej 

do emisji w dniu 23 maja br. Forma prezentacji zostanie uzgodniona z Laureatem 

przez Redakcję programu „Masz wiadomość” i jest warunkowana terminem realizacji 

odcinka audycji „Masz wiadomość”. 

13. Wypłacenie nagrody wraz z opłaconym od niej podatkiem (jeżeli dotyczy) 

należy do obowiązków Organizatora.   

14. Wysyłając wiadomość e-mail na wskazany w Regulaminie adres, Uczestnik 

tym samym oświadcza, że: 

a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i ją akceptuje, 

b) jest osobą pełnoletnią lub niepełnoletnią – posiadającą zgodę  

przedstawiciela ustawowego na branie udziału w konkursie, 

c) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów 

realizacji konkursu lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na 

przetwarzanie tych danych, 

d) wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony organizatora. 

15. Laureat oraz osoby, którym przyznano odpowiednio drugie i trzecie miejsce 

zostaną powiadomieni o zwycięstwie drogą elektroniczną na adres, z którego 

nadeszła poprawna odpowiedź.  
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16. W przypadku, gdy laureatem oraz osobą zajmującą drugie i trzecie miejsce 

jest osoba niepełnoletnia, warunkiem koniecznym do otrzymania nagrody jest 

przesłanie Organizatorowi potwierdzenia uzyskania zgody przedstawiciela 

ustawowego  (tj. rodzica lub opiekuna prawnego), o której mowa w punkcie 5,   

na wskazany adres Organizatora. 

IV. Dane osobowe. 

 

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie  zgody na przetwarzanie  danych 

osobowych Uczestnika przez Organizatora Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101,  

poz. 926, z późn. zm.). w zakresie i celu realizacji oraz rozstrzygnięcia Konkursu, 

jak również ogłoszenia laureatów na stronie www.maszwiadomosc.tvp.pl  

i wydania nagrody. 

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu jest 

Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne 

dla realizacji prawa do nagrody przysługującej w Konkursie. 

3. Organizator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Uczestników 

Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji, rozstrzygnięcia  Konkursu 

i wydania nagród. 

4. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika 

niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację. 

6. Laureat traci prawo do nagrody, jeżeli nie poda danych teleadresowych 

niezbędnych do jej przesłania, nie prześle zgody przedstawiciela ustawowego 

oraz nie wskaże organizacji pozarządowej zajmującej się edukacją dzieci w 

obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego z listy stanowiącej załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

 

V. Reklamacje. 

 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie 

(wraz z uzasadnieniem) na adres: Telewizja Polska S.A., ul. J.P. Woronicza 17, 

00-999 Warszawa,  z dopiskiem na kopercie: „Masz wiadomość – Konkurs o 
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bezpieczeństwie na drogach”  w ciągu 2 dni od daty publikacji wyników konkursu 

na stronie www.maszwiadomosc.tvp.pl. 

2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni od daty doręczenia reklamacji. 

3. Reklamacje wysłane po upływie terminu określonego w ust.1 nie będą 

rozpatrywane. 

4. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje 

od niej odwołanie. 

VI. Postanowienia końcowe. 

1. Spory odnoszące się do i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez 

Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości  

w działaniu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przy 

przeprowadzeniu Konkursu. Nieprawidłowości te nie mogą być podstawą żadnych 

roszczeń ze strony osób biorących udział w Konkursie. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego 

regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie 

internetowej Organizatora. 

4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, 

Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.  

5. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego 

Regulaminu.  

6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje 

podejmuje Organizator Konkursu. 

7. Uczestnik przyjmuje także do wiadomości, że niniejszy regulamin stanowi 

regulamin szczegółowy w rozumieniu „Regulaminu świadczenia usług drogą 

elektroniczną przez TVP S.A. w portalu tvp.pl” (dalej „Regulamin świadczenia 

usług”), dostępnego na stronach portalu tvp.pl (dalej „Portal”) oraz że wyrażona 

przez niego akceptacja obejmuje postanowienia obu tych regulaminów. 

 

 

 
 


