REGULAMIN
Konkursu „specjalny pokaz filmu „Miasto 44” dla osób opłacających
abonament RTV” organizowanego przez Telewizję Polską S.A.

§ 1. Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy

regulamin

(zwany

dalej

„Regulaminem”)

określa

ogólne

warunki

uczestnictwa oraz przyznawania nagród w konkursie „specjalny pokaz filmu Miasto
44 dla osób opłacających abonament RTV” (zwany dalej „Konkursem”)
2. Konkurs organizowany jest przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, przy
ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, wpisaną 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, zwaną dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs jest realizowany w terminie od 17 lipca do 25 lipca 2014r.
4. Informacja o Konkursie jest dostępna na stronie internetowej Telewizji Polskiej
www.tvp.pl

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne pełnoletnie, mogące okazać
dowód opłacenia abonamentu RTV za miesiąc czerwiec lub/i lipiec 2014r.

2. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie rozumie się:
a. wypełnienie

formularza

konkursowego

zamieszczonego

na

stronie

internetowej www.tvp.pl,

b. załączenie w formie pliku elektronicznego (pdf, jpg, tif) dokumentu
potwierdzającego opłacenie abonamentu za miesiąc czerwiec lub/i lipiec
2014r,

c. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
3. Każdy uczestnik może zgłosić swój udział w Konkursie tylko raz.
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§ 3. Zasady Konkursu oraz przyznawania nagród
1. Zadaniem uczestników Konkursu jest dokończenie zdania w polu tekstowym w
formularzu

„Płacę

konkursowym,

abonament

RTV,

ponieważ…………………………………….” (zwane dalej „Uzasadnieniem”).
2. Uczestnicy, którzy w najciekawszy sposób napiszą uzasadnienie oraz załączą
potwierdzenie opłacenia abonamentu RTV zgodnie z par. 2 pkt. 2.b zostaną
nagrodzeni.
3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa (zwana dalej
„Komisją”), do której należy ocena prawidłowości przebiegu Konkursu oraz wybór
najciekawszych uzasadnień zaprezentowanych przez uczestników.
4. Komisja składa się z czterech osób, pracowników Biura Marketingu Telewizji Polskiej
S.A.
5. Decyzje o przyznaniu nagród Komisja podejmuje każdego dnia trwania Konkursu.
6. Nagrodą w Konkursie jest podwójne zaproszenie na specjalny pokaz filmu „Miasto
44”, który odbędzie się w środę 30 lipca o godzinie 21.00, w Warszawie na Stadionie
Narodowym dla każdego z nagrodzonych uczestników Konkursu; Organizator
przyzna łącznie 250 podwójnych zaproszeń.
7. O

przyznaniu

nagrody

uczestnik

Konkursu

zostanie

poinformowany

przez

Organizatora drogą mailową, na podany w formularzu konkursowym adres e-mail.
8. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.
9. Nagrody

będą

dostarczane

do

nagrodzonych

uczestników

Konkursu

za

pośrednictwem Poczty Polskiej na adresy podane w formularzu konkursowym.
10. Organizator nie odpowiada za ewentualne opóźnienia związane z dostarczeniem
przesyłki lub za przesyłki niedostarczone przez Pocztę Polską.
11. Organizator

nie

zapewnia

nagrodzonym

uczestnikom

Konkursu:

dojazdu,

zakwaterowania oraz zwrotu poniesionych kosztów w związku z udziałem w
specjalnym pokazie filmu „Miasto 44”.

§ 4. Dane osobowe
1. Imię, nazwisko oraz inne dane uczestników Konkursu niezbędne do przyznania i
przekazania nagród będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia
Konkursu, przyznania oraz wydania nagród.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem
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danych osobowych jest Telewizja Polska S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Woronicza 17.
3. Dane osobowe uczestników Konkursu są pozyskiwane wyłącznie na potrzeby Konkursu
– dla krótkotrwałego użytku, nie będą przetwarzane w żaden inny sposób, niż określony
w Regulaminie, a po zakończeniu Konkursu zostaną niezwłocznie usunięte. Uczestnicy
Konkursu są uprawnieni w każdym czasie do uzyskania dostępu do treści swoich danych
osobowych, a także do wprowadzania w nich zmian zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla przeprowadzenia
Konkursu, przyznania oraz wydania nagród.

§ 8. Postanowienia końcowe
1. Spory odnoszące się do i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez
Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540).
4. Do wszelkich spraw związanych z Konkursem i niniejszym Regulaminem stosuje się
przepisy prawa polskiego.
5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu,
Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.
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