
Regulamin konkursu 
„Świętuj z TVP3 OLSZTYN” 

 
§ 1  Postanowienia wst ępne 

 
1. Organizatorem konkursu „Świętuj z TVP3 OLSZTYN”, zwanego dalej tylko konkursem, 

jest Telewizja  Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J.P. Woronicza 17, Oddział 
w Olsztynie, 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, zwanym dalej „Organizatorem”.  

2. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę konkursu.  
3. Konkurs trwa od 24.05.2017 r. do 14.12.2017 r. i jest podzielony na 12 edycji, których 

czas trwania określony jest w § 2 pkt.1 i pkt.2. 
4. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie. 
5. Warunkiem koniecznym udziału w Konkursie jest  posiadanie telefonu stacjonarnego 

lub komórkowego. 
  

§ 2  Zasady uczestnictwa w konkursie. 
 
1. Warunkiem uczestnictwa w pierwszej edycji konkursu jest dodzwonienie się do 

Organizatora na wskazany numer telefonu stacjonarnego TP lub komórkowego w dniu 
25.05.2017 r. dokładnie o godzinie podanej przez Organizatora, nie później jednak niż do 
godz. 15:00.   

2. Warunki uczestnictwa w kolejnych edycjach są identyczne jak dla edycji pierwszej 
z zastrzeżeniem, że zgłoszenia do kolejnych edycji przyjmowane są w poniższych  
terminach: 

a. dla 2. edycji w dniu 31.05.2017 r. do godz. 15:00, konkurs z dnia 30.05.2017 r. 
b. dla 3. edycji w dniu 01.06.2017 r. do godz. 15:00, konkurs z dnia 31.05.2017 r. 
c. dla 4. edycji w dniu 27.06.2017 r. do godz. 15:00, konkurs z dnia 26.06.2017 r. 
d. dla 5 edycji w dniu 25.07.2017 r. do godz. 15:00,  konkurs z dnia 24.07.2017 r. 
e. dla 6 edycji w dniu 31.08.2017 r. do godz. 15:00,  konkurs z dnia 30.08.2017 r. 
f. dla 7 edycji w dniu 15.09.2017 r. do godz. 15:00,  konkurs z dnia 14.09.2017 r. 
g. dla 8 edycji w dniu 29.09.2017 r. do godz. 15:00,  konkurs z dnia 28.09.2017 r. 
h. dla 9 edycji w dniu 19.10.2017 r. do godz. 15:00   konkurs z dnia 18.10.2017 r. 
i. dla 10 edycji w dniu 09.11.2017 r. do godz.15:00, konkurs z dnia 08.11.2017 r. 
j. dla 11. edycji w dniu 22.11.2017 r. do godz. 15:00, konkurs z dnia 21.11.2017 r. 
k. dla 12 edycji w dniu 14.12.2017 r. do godz. 15:00, konkurs z dnia 13.12.2017 r. 
 

3. Połączenia telefoniczne, które dotrą do Organizatora przed lub po wskazanym terminie 
trwania danej edycji konkursu, określonych w § 2, nie będą uwzględnione w konkursie. 

4. W przypadku braku promocji konkursu na antenie TVP3 OLSZTYN, we wskazanych 
powyżej terminach, uznaje się, że dana edycja, która powinna odbyć się w danym dniu, 
nie odbyła się a nagroda nie będzie przyznana. 

 
§ 3  Nagrody i sposób ich wydania 

 
1. Nagrodami w poszczególnych edycjach konkursu dla osób, które jako trzy pierwsze 

dodzwonią się pod wskazany numer telefonu są wydawnictwa TVP S.A.(wydania seriali, 
filmów, kabaretów, programów dla dzieci na płytach DVD, gry planszowe, gadżety TVP3 
Olsztyn).  

2. Wartość jednostkowa nagród nie przekracza kwoty 760 zł.  
3. W każdej edycji nagrodzonych zostanie trzech laureatów a łącznie w konkursie 



nagrodzonych zostanie 36 uczestników. Jeden uczestnik może wziąć udział tylko w 
jednej edycji konkursu i  otrzymać tylko jedną nagrodę. 

4. Za wydanie nagród i odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego odpowiada 
Organizator.  

5. Odbiór nagród następuje w siedzibie Biura Reklamy TVP3 OLSZTYN, przy Al. 
Piłsudskiego 11/17 po przedstawieniu przez zwycięzcę  wymaganych przez regulamin 
konkursu dokumentów. 

6.   Nie ma możliwości zamiany żadnej z nagród na jej równowartość w pieniądzu. 
7.   Procedura wyłaniania laureata jest protokołowana po jej zakończeniu. 

 
§ 4  Procedura przyznania nagrody 

 
Po zakończeniu danej edycji konkursu nastąpi procedura przyznania nagrody edycji, która 
nastąpi według poniższych zasad: 

a. aby otrzymać nagrodę edycji, uczestnik konkursu musi jako jedna z trzech 
pierwszych osób dodzwonić się do Organizatora na wskazany numer telefonu 
stacjonarnego TP lub komórkowego (koszt połączenia z podanymi numerami 
według cennika Operatora, u którego uczestnik konkursu posiada telefon 
komórkowy), we wskazanym dniu. 

b. dokładny termin, godzina i numer telefonu stacjonarnego, na który należy 
zadzwonić, podana zostanie uczestnikom konkursu podczas Promocji 
konkursu na antenie. 

c. dodzwonienie się do Organizatora staje się skuteczne w momencie odebrania 
przez przedstawiciela Organizatora pierwszego bądź drugiego połączenia we 
wskazanym terminie.  

d. po nawiązaniu połączenia należy podać przedstawicielowi Organizatora imię, 
nazwisko, adres, numer telefonu oraz potwierdzić pełnoletniość. 

e. w przypadku nie podania wyżej wymienionych danych osobowych oraz 
potwierdzenia pełnoletniości nagroda nie zostanie przyznana uczestnikowi, a 
Organizator ma prawo odebrać kolejne połączenie w celu przyznania nagrody 
innemu uczestnikowi konkursu. 

 
§ 5  Post ępowanie reklamacyjne 

 
1. Reklamacje  dotyczące konkursu należy przesyłać  na adres: Sekcja Promocji,                     

Marketingu i Reklamy TVP3  OLSZTYN, Al. Piłsudskiego 11/17, 10-959 Olsztyn, z                   
dopiskiem „Świętuj z TVP3 OLSZTYN”. 

2. Reklamacje zgłasza się wyłącznie w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej 
szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia 
podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika 
w związku z jego udziałem w konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 
dni od dnia zakończenia konkursu, albo w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi 
na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie. Reklamacje związane z 
konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa. 

3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez 
Organizatora.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których 
korzystać będą uczestnicy w celu wzięcia udziału w Konkursie. 

 
§ 6  Ochrona danych osobowych 

 
1. Uczestnicy konkursu wyrażą zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu 

realizacji i rozstrzygnięcia konkursu oraz wydanie nagrody zgodnie z Ustawą 
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.2002.101.926 ). 

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust.1 będzie odbierane w czasie 



rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 3 niniejszego regulaminu.  
3. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia. 
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa podania Organizatorowi danych 

niezbędnych do przekazania nagrody uznana zostanie za odstąpienie od udziału 
w konkursie przez uczestnika. 

 
§ 7  Postanowienia ko ńcowe 

 
1.  Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego 

Regulaminu. 

2. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Sekcji Promocji, Marketingu i Reklamy          
TVP S.A. Oddziału w Olsztynie, 10-959 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 11/17 oraz na stronie    
internetowej www.olsztyn.tvp.pl  

3. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy wysyłać drogą mailową na adres: 
sekretariat.olsztyn@tvp.pl 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu 
i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu 
w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin konkursu. Zmiany 
w regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami oraz 
nie powodują obniżenia ich rangi oraz wartości nagród o jakie pozwalają ubiegać się 
uczestnikowi konkursu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu, jego przerwania lub 
zawieszenia konkursu z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, a przede 
wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń losowych wpływających na zawartość 
programową TVP3  OLSZTYN oraz sił natury uniemożliwiających przekazywanie sygnału 
telewizyjnego niezbędnego do promowania konkursu na antenie TVP3 OLSZTYN.  

 


