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REGULAMIN 
Udziału w konkursach TVP Warszawa oraz zasady publi kacji  materiałów  

§ 1 
 

Postanowienia wst ępne 
 
1. Organizatorem konkursów, zwanych  dalej Konkursami jest  Telewizja  Polska S.A. z 
siedzibą w Warszawie, przy ul. Jasnej 14/16, 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, zwanym dalej  
Organizatorem.  
2. Organizator  ponosi odpowiedzialność za treść i formułę Konkursów.  
3. W Konkursach można wygrać nagrody rzeczowe. Wartość każdej nagrody nie 
przekroczy  760,00 zł brutto i jest wolna od podatku. W przypadku nagrody o wyższej 
wartości niż 760,00 zł. brutto zwycięzca konkursu zobowiązany jest odprowadzić  podatek 
dochodowy od wysokości wartości wygranej nagrody.  
4. Informacje o Konkursach, zamieszczane będą na stronie internetowej:  
https://www.warszawa.tvp.pl  
5.  W Konkursach nie mogą brać udziału  pracownicy i współpracownicy Telewizji 
Polskiej  
 oraz ich rodziny.  
6. W Konkursach mogą brać udział wszyscy , bez ograniczeń wiekowych   
7. Odpowiedzi i prace konkursowe  ocenia komisja składająca się z pracowników i 
współpracowników.  Decyzje podjęte przez komisję są ostateczne.  

 
§ 2 

 
Warunki uczestnictwa w Konkursach: 

 
 
1.Na stronie internetowej  https://www.warszawa.tvp.pl  zostanie ogłoszona informacja o 
konkursie.  
2. Osoby pragnące wziąć udział w Konkursach nadsyłają drogą elektroniczną na adres 
wot24@tvp.pl  odpowiedź lub swoje prace (zdjęcia, filmy) na zamieszczone na stronie 
internetowej pytanie (informacje o konkursie) z podaniem  zwrotnego adresu e-mail.  
3. Nagrody otrzymają osoby, które jako pierwsze  prześlą drogą elektroniczna poprawną 
odpowiedź na zadane pytanie lub zadanie. W określonych konkursach prace ocenia 
redakcji i wyłania zwycięzcę.  
Liczba nagród będzie każdorazowo podawana przy danym konkursie 
 

§ 3 
 

Nagrody i sposób ich wydania  
 
1. Osoby, które jako pierwsze  udzielą poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie, są 

uprawnione do odebrania nagrody.  
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2. Osoby uprawnione do odebrania nagrody  będą poinformowane drogą elektroniczną 
na podany przez siebie adres o przyznaniu upominku, w terminie do 10 dni od dnia 
zamieszczenia pytania.   

3. Osoby uprawnione do odebrania nagrody, mogą to uczynić osobiście w siedzibie 
stacji TVP Warszawa przy ul. Jasnej 14/16 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-
17.00 

 
§ 4 

 
Do odebrania nagrody  uprawniona jest jedynie osoba wskazana zgodnie z § 3 ust. 1 
niniejszego Regulaminu, a w przypadku osób małoletnich rodzic lub opiekun prawny. 

 
§ 5 

 
Za przyznane upominki rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.                                                                 
                                 
W zakresie opodatkowania nagród zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie 
przepisy prawa. 
 

§ 6 
 

1. Organizator. ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie                     z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Przystąpienie do 
Konkursu oznacza dobrowolną zgodę uczestnika na przetwarzanie jego danych 
osobowych zgodnie z Ustawą w celu przeprowadzenia Plebiscytu.  

2. Jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości, że ma prawo wglądu do swoich 
danych osobowych oraz ich poprawienia.  

3. Podanie danych jest dobrowolne,  jednak odmowa podania Organizatorowi danych      
niezbędnych do przekazania nagrody uznana zostanie za odstąpienie od udziału         
w Konkursach przez uczestnika. 

4. Prace nadsyłane na konkursy będą publikowane w audycjach informacyjnych i  
publicystycznych na antenie TVP Warszawa oraz zamieszczone na stronie 
internetowej www.warszawa.tvp.pl .  

5. Przesłanie pracy na konkurs na adres wot24@tvp.pl jest wyrażeniem zgody autora 
na jej publikację i rozpowszechnianie na antenie TVP Warszawa oraz sieci 
internet.  Osoba przesyłająca materiały, oświadcza jednocześnie, że jest ich 
autorem i wyraża zgodę na utrwalenie, zwielokrotnienie, nadanie audiowizualne, 
umieszczenie na stronach internetowych  nadesłanych materiałów oraz wyra ża 
zgodę na ich opracowanie w szczególno ści poprzez dokonywanie przeróbek, 
wprowadzania zmian czy te ż adaptacji i rozpowszechnianie tak powstałych 
opracowa ń na wskazanych polach eksploatacji z prawem dalszeg o 
 przenoszenia tak udzielonych praw na osoby trzecie . W przypadku 
wykorzystania w przesłanym materiale wizerunku auto ra czy te ż osób 
trzecich Osoba przesyłaj ąca materiał o świadcza jednocze śnie, i ż posiada 
prawa do dysponowania utrwalonym wizerunkiem w zakr esie okre ślonym w 
zadaniu poprzednim i przenosi te prawa na TVP Warsz awa. Zezwolenia , o 
którym wyżej mowa nie mogą być odwołane i są udzielone na cały czas trwania 
praw oraz są bezpłatne . Organizator zastrzega możliwość podania na antenie 
danych osobowych autora przesłanych materiałów( np. imię, nick) , na co autor 
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wyraża zgodę. W przypadku jakichkolwiek roszcze ń osób trzecich całkowit ą i 
niczym nie ograniczon ą odpowiedzialno ść ponosi ć będzie osoba nadsyłaj ąca 
przedmiotowe materiały w miejsce zwolnionej z tego tytułu od 
odpowiedzialno ści TVP Warszawa.  

 
§ 7 

 
Postanowienia końcowe 

 
1. Uczestnictwo w Konkursach oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego 

Regulaminu. 
2. Regulamin Konkursów dostępny jest w siedzibie Telewizji Polskiej oraz na stronie 

internetowej: www.warszawa.tvp.pl  
3. 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. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Konkursów, ich przerwania, 
unieważnienia  bez podania przyczyn lub zawieszenia z ważnych przyczyn 
niezależnych od Organizatora, w szczególności : z powodu zaistnienia zdarzeń 
losowych wpływających na zawartość programową oraz sił natury 
uniemożliwiających przekazywanie sygnału telewizyjnego niezbędnego do 
promowania konkursów na antenie Telewizji Polskiej.  

5.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio  
        przepisy obowiązującego prawa,  a w szczególności Kodeksu Cywilnego.  
 
 
 
 


