
Regulamin konkursów TVP KIELCE na portalu społecznościowym Facebook 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursów na profilu TVP KIELCE na Facebooku (zwanego dalej 

"Konkursem"), jest Oddział Telewizji Polskiej w Kielcach  z siedzibą w Kielcach, przy Pl. 

Moniuszki 2b, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

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, 

zwany dalej „Organizatorem”.  

2. Konkurs organizowany jest w ramach profilu TVP Kielce na Facebooku 

(https://www.facebook.com/tvpkielce)  

3.  Czas trwania Konkursu jest określony każdorazowo pod postem konkursowym. 

4. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie 

https://www.facebook.com/tvpkielce 

5. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, które prawidłowo wykonają zadanie 

konkursowe określone w rozdz. III ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem 

pracowników oraz współpracowników Organizatora 

2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby 

niepełnoletnie, jednak wyłącznie takie, które ukończyły 13 lat, mogą brać udział w Konkursie 

za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu. 

3. 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. 

4. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.kielce.tvp.pl 

III. ZASADY KONKURSU 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest jak najszybsze udzielenie prawidłowej 

odpowiedzi na pytanie konkursowe, które Organizator ogłosi na profilu, o którym mowa w 

rozdz. I ust. 2 Regulaminu w czasie trwania konkursu.  

2. Zakazane jest edytowanie udzielonej odpowiedzi. Odpowiedzi oznaczone przez Facebook 

jako edytowane są nieważne. 



3. Odpowiedź winna być udzielona pod postem z zadaniem konkursowym. 

4. Przed udzieleniem odpowiedzi na pytanie konkursowe Uczestnik powinien zapoznać się z 

warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku 

negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, 

względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - Uczestnik powinien 

odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków 

uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew 

postanowieniom Regulaminu. 

5. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednokrotnie. 

IV. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW 

1. Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora w 

terminie do 3 dni roboczych od daty ogłoszenia konkursu, zaś ogłoszenie wyników konkursu  

nastąpi na profilu TVP Kielce na Facebooku.  

2. Wyłonienia zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja 

Konkursowa składająca się z dwóch pracowników/współpracowników Organizatora. 

(załącznik nr 1). Zadaniem Komisji będzie w szczególności: 

a) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, 

b) wyłonienie zwycięzców Konkursu, którzy najszybciej udzielili prawidłowej odpowiedzi na 

pytanie konkursowe,  

c) stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem, 

d) rozpatrywanie reklamacji Uczestników. 

3. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które poprawnie wykonają zadanie konkursowe 

określone w ust. 1 rozdziału III Regulaminu, a przesłane przez nich odpowiedzi zostaną 

uznane przez Komisję Konkursową za poprawne i przesłane najszybciej. 

V. NAGRODY 

1. Nagrody przyznawane są w trybie określonym niniejszym regulaminem przez TVP S.A. jako 

Organizator. 

2. W przypadku, gdy fundatorem nagrody jest Sponsor, zostanie z nim zawarta odrębna 

umowa na sponsoring rzeczowy audycji. 

3. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe, o wartości jednostkowej nie przekraczającej 

200 zł brutto. 

4. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni drogą wiadomości 

Facebook na profil, z którego nadeszła odpowiedź konkursowa.  



5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, 

nieodebrania przez nią nagrody w siedzibie Organizatora lub wysłanej za pośrednictwem 

poczty kurierskiej, lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II ust. 1 i 2 

rozdz. III ust. 1 Regulaminu, nagrody przepadają na rzecz Organizatora. 

6. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie przez zwycięzcę Konkursu, w 

odpowiedzi na informację Organizatora, danych umożliwiających jego identyfikację 

obejmujących: jego imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium RP oraz numer 

telefonu, nie później niż do 4 dni od daty wysłania informacji mailowej przez Organizatora. 

7. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na ich równowartość pieniężną. 

8. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca 

ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne 

oświadczenie na piśmie. 

9. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom Konkursu w siedzibie Organizatora lub przesłane 

pocztą kurierską na wskazane przez nich adresy na terytorium RP. Zwycięzca Konkursu jest 

zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród. 

10. W wypadku, gdy zwycięzcą Konkursu zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana 

zostanie do rąk rodziców lub opiekunów, którzy potwierdzają odbiór nagrody. 

11. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec 

Organizatora, jeżeli danych osobowych nie przekaże, lub przekazane przez niego dane 

osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. 

Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producenta. 

VI. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest 

Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji 

prawa do nagrody przysługującej w Konkursie. 

2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).  

3. W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik Konkursu powinien podać Organizatorowi 

swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. 

4. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu 

jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania 

nagród zwycięzcom Konkursu. 

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



6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego 

adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację. 

7. Dane osobowe nienagrodzonych uczestników Konkursu będą trwale zniszczone 

każdorazowo po wyłonieniu zwycięzców Konkursu. 

8. Dane osobowe nagrodzonych uczestników Konkursu będą trwale zniszczone po 

doręczeniu nagrody. 

9. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane jakimkolwiek podmiotom 

trzecim. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za 

pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają odpowiedzi na pytanie konkursowe i wykonują 

czynności w ramach Konkursu, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje 

się z Uczestnikiem. 

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania 

przyczyny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


