
 
 

 
Regulamin Konkursu „Rodzinny weekend z Treflikami” 

 
 

I. Postanowienia wstępne. 

1. Organizatorem Konkursu „Rodzinny weekend z Treflikami”   

(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 286 596 500,00 zł (zwana dalej „Organizatorem”), która jest 

administratorem strony internetowej dostępnej pod adresem www.teleranek.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 promowanie twórczości literackie dzieci w wieku przedszkolnym  

i szkolnym wraz z rodzicami,  popularyzowanie bohaterów animacji pt. „Rodzina 

Treflików”  emitowanej w TVP ABC oraz wizerunku kanału TVP ABC.  

4. Fundatorem  nagród w Konkursie jest firma Trefl S.A.  z siedzibą w Sopocie, przy Placu 

Dwóch Miast 1. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

6. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.teleranek.tvp.pl  

oraz w siedzibie Organizatora od dnia 16 do 23 maja 2017 r.  

 
II. Termin trwania Konkursu. 
 

1. Konkurs jest przeprowadzany na stronie internetowej www.teleranek.tvp.pl  

2. Konkurs zostanie ogłoszony na antenie oraz na  stronie internetowej  

www.teleranek.tvp.pl w dniu 16 maja 2017 r.  i potrwa do dnia 23 maja 2017 r.  

3. Zgłoszenia do udziału w Konkursie  będą przyjmowane od dnia 16 maja 2017 roku  

do dnia  23 maja  2017 roku (data wpłynięcia maila na adres teleranek@tvp.pl). 

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w trakcie emisji programu Teleranek w terminie 

28 maja oraz na stronie internetowej www.teleranek.tvp.pl w terminie do 29 maja 2017 

roku. Na wskazanej stronie internetowej zostanie opublikowana  lista Laureatów 

Konkursu wraz z osobowymi danymi Laureatów (imię i nazwisko, wiek,  miejscowość). 
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III. Zasady Konkursu. 
 
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest: stworzenie własnego tekstu na zadany temat: 

„Rodzeństwo Treflików co chwilę spotyka niezwykłe postacie. Wymyśl nowego 

bohatera. Opisz jego charakterystyczne cechy i okoliczności w jakich pojawia się w 

życiu Treflika i Treflinki.”( dalej: Tekst konkursowy). Tekst konkursowy musi składać się 

maksymalnie z 250 słów. Zilustrowanie tekstu będzie dodatkowym atutem. 

2. W wyniku Konkursu wyłonionych zostanie troje laureatów- autorów najciekawszych 

tekstów, stworzonych samodzielnie ( dalej: Laureaci, osobno Laureat). 

3. Adresatami Konkursu są widzowie TVP ABC. 

4. Uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnik) może być każda osoba fizyczna  w wieku  

od 6 do 15 lat, z wyjątkiem dzieci pracowników i współpracowników Organizatora. 

5. Uczestnik Konkursu musi być autorem przygotowanego Tekstu Konkursowego. 

6. Uczestnik jest zgłaszany do Konkursu przez swojego przedstawiciela ustawowego     

(jednego z rodziców lub opiekuna prawnego) za pomocą formularza zgłoszeniowego, 

dostępnego na stronie www.teleranek.tvp.pl 

7. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest:  

a. napisanie tekstu samodzielnie przez dziecko,  

b. wysłanie Tekstu Konkursowego na adres teleranek@tvp.pl, w tytule wpisując 

hasło „RODZINNY WEEKEND z TREFLIKAMI”, 

c. tekst musi być podpisany imieniem i nazwiskiem autora i stanowić 

załącznik do maila w pliku edytowalnym, 

d. wysłanie formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 1  

do niniejszego Regulaminu, jako kolejnego załącznika w mailu, o którym 

mowa w punkcie III. 7 b). 

8. Brak formularza zgłoszeniowego zgodnego z punktem III. 7 Regulaminu skutkuje 

odrzuceniem pracy z Konkursu. 

9. Teksty konkursowe oceni 3 - osobowa Komisja Konkursowa powołana przez Redakcję 

Publicystyki i Edukacji Programu 1 TVP. 

10. Komisja Konkursowa wyłoni 3 Laureatów spośród tych Uczestników Konkursu, którzy 

napisali tekst i których ustawowi przedstawiciele prawidłowo wypełnili formularz 

zgłoszeniowy. 

11. Teksty konkursowe będą oceniane przy uwzględnieniu następujących kryteriów:  

a) zgodności z  tematem 

b) oryginalności 

c) pomysłowości. 

12. Laureatom będą przysługiwały nagrody, o których mowa w punkcie IV. 
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13. Zgłoszenie Tekstu Konkursowego do Konkursu: 

a)  jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu;  

b) oznacza wyrażenie zgody na publikację danych osobowych Uczestnika  

(imię, nazwisko, wiek, miejscowość), na stronie internetowej www.teleranek.tvp.pl,  

w tym zgodę na wykorzystanie Tekstu konkursowego  wraz z danymi uczestnika w 

celu promocji Konkursu oraz ogłoszenia jego wyników;  

c)  oznacza   udzielenie na rzecz Organizatora licencji do korzystania z Tekstu 

konkursowego na polach eksploatacji: wszelkie nadawanie  

i reemitowanie,  publikacja na w/w stronie internetowej oraz wszelkie publiczne 

udostępnianie Tekstu konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym – bez ograniczeń czasowych i 

terytorialnych. Udzielona licencja dot. także korzystania z Tekstu konkursowego w 

celu promocji konkursu i ogłoszenia jego wyników; 

d) oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika i jego przedstawiciela ustawowego na 

kontakt drogą elektroniczną ze strony Organizatora. 

 

IV. Nagrody. 
 

1. Każdy Laureat otrzyma nagrodę. Nagrodą jest voucher na wyjazd do Trójmiasta  

dla Laureata i trzech członków rodziny laureata (świadczenie w dniach 02- 

04.06.2017 r. dla czterech osób obejmuje: dwa noclegi ze śniadaniami w hotelu 

MARYLA SOPOT, ul. Sępia 2, Sopot; wizytę w Studio TREFL S.A., ul. Hryniewickiego 

10, Gdynia– producenta bajki dla dzieci „Rodzina Treflików”; wizytę w TREFL S.A, ul. 

Kontenerowa 25, Gdynia – fabryce puzzli i gier oraz udział w imprezie „Muzyczne ABC 

z Rodziną Treflików”, Gdańsk/Sopot, Ergo Arena, ul. Plac Dwóch Miast 1; transfer 

pomiędzy wyżej wymienionymi obiektami zapewniony jest przez sponsora. 

Świadczenie nie obejmuje kosztów dojazdu do Trójmiasta z miejsca zamieszkania 

Laureata, transferu pomiędzy hotelem a stadionem Ergo Arena w dniu 04.06.2017, 

oraz żadnych innych kosztów i usług związanych z pobytem). Szczegóły dotyczące 

nagrody i przebiegu pobytu w Trójmieście  dostępne są w Załączniku nr 2  

do niniejszego Regulaminu (voucher). 

2. Przekazanie nagród Laureatom Konkursu nastąpi poprzez wysyłkę pocztową – 

za pośrednictwem Poczty Polskiej, na wskazany adres przedstawiciela ustawowego 

Uczestnika, który potwierdzi odbiór nagrody.  

3. Wartość nagrody dla Laureata nie przekracza kwoty 760 zł brutto. 

Na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
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dochodowym od osób fizycznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2012, poz.361 ze zm.) 

wartość nagrody jest wolna od podatku dochodowego. 

4. Nagrody nie podlegają zamianie na  inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość 

pieniężną. 

 

V. Dane osobowe. 
 

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie  danych 

osobowych Uczestnika i przedstawiciela ustawowego uczestnika przez Organizatora 

Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz.922) w zakresie i w celu realizacji oraz 

rozstrzygnięcia Konkursu, jak również ogłoszenia laureatów   na stronie internetowej 

www.teleranek.tvp.pl i wydania nagrody. 

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu  

jest Organizator.  

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. Dane osobowe nienagrodzonych uczestników Konkursu  będą trwale zniszczone  

po wyłonieniu laureatów Konkursu. 

 

VI. Prawa autorskie. 

 

1. Twórcą Tekstu konkursowego  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 z późn. zm.) może 

być tylko Uczestnik. 

2.  Zgłoszenie do Konkursu: 

a) oznacza, że Tekst konkursowy nie narusza praw autorskich  ani dóbr osobistych 

osób trzecich, 

b) jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora własności Pracy 

konkursowej (prace nie są zwracane Uczestnikom).  

 

 

 

http://www.teleranek.tvp.pl/


 
 

VII. Postępowanie reklamacyjne. 

1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do składania reklamacji co do  przebiegu Konkursu  

i jego wyników, nie później jednak niż do 30 (trzydziestu) dni od daty ogłoszenia 

wyników Konkursu. Reklamacje nadesłane Organizatorowi z datą późniejszą niż 

wskazana powyżej (decyduje data nadania widniejąca na stemplu pocztowym) nie 

będą rozpatrywane. 

2. Reklamacje o których mowa w ust. 1 muszą być złożone w formie pisemnej 

i przesłane Organizatorowi za pośrednictwem przesyłki poleconej wysłanej na adres: 

Telewizja Polska S.A.  

Biuro Reklamy 

ul. J. P. Woronicza 17 

00-999 Warszawa       

z dopiskiem „Rodzinny Weekend z Treflikami”. W reklamacji należy wskazać powód 

reklamacji, dane niezbędne do zidentyfikowania osoby składającej reklamację (imię i 

nazwisko Uczestnika, treść żądania reklamacyjnego oraz adres do doręczeń, na który 

zostanie przesłana odpowiedź na reklamację). 

3. Odpowiedzi na reklamacje zostaną wysłane w terminie 14 (czternastu) dni od dnia 

doręczenia reklamacji, pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany 

przez osobę składającą reklamację w treści reklamacji lub pocztą tradycyjną na adres 

pocztowy. 

4. Decyzja Organizatora, co do uznania reklamacji oraz ewentualnego sposobu 

zaspokojenia roszczenia, jest ostateczna. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody  

z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu. 

 

VIII. Postanowienia końcowe. 

1. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz.1540 z późn. zm.).  

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decyduje Organizator.  

Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie. 

3. Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu można uzyskać, kierując zapytanie  

na adres e-mail  abc@tvp.pl, z wpisem w tytule „Rodzinny weekend z Treflikami”  
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