
REGULAMIN 

GŁOSOWANIA SMS „KTO JEST TWOIM ZWYCIĘZCĄ?”  

w programie THE VOICE OF POLAND 

 

 

I. Postanowienia wstępne 

 

1. Organizatorem głosowania SMS „KTO JEST TWOIM ZWYCIĘZCĄ?”, zwanego dalej 

Głosowaniem lub Serwisem, jest Telewizja Polska S.A., z siedzibą przy ul. Woronicza 17 w 

Warszawie (kod pocztowy: 00-999), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000100679, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 521-04-12-987, 

REGON 010418973, której kapitał zakładowy wynosi 266 596 500 zł złotych (zwana dalej 

Organizatorem).  

2. Głosowanie jest organizowane na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia 10 

października do 31 października 2015 roku. Zgłoszenia w Głosowaniu są przyjmowane od 

dnia 10 października do 31 października 2015. 

3. Osoba przystępująca do Głosowania staje się jego Uczestnikiem i tym samym akceptuje 

wszystkie postanowienia Regulaminu.  

4. Uczestnikiem Głosowania (zwanym dalej "Uczestnikiem"), może być osoba fizyczna, 

zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca właścicielem karty SIM/USIM 

jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej (w dalszej części zwanych „Operatorem”) lub osoba, która została upoważniona 

przez właściciela karty SIM/USIM do wzięcia udziału w Głosowaniu używając należącego do 

niego numeru telefonu.  

5. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę Głosowania. 

6. Głosowanie nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540 z póź. zm). 

7. Udział widzów w Głosowaniu odbywa się poprzez oddanie głosu za pośrednictwem wiadomości 

SMS Premium. Widz, który oddał tak głos staje się Uczestnikiem Głosowania. 

8. Głosowanie służy wyłączenie ocenie przez widzów najlepszych wykonawców spośród 

występujących w programie „The Voice of Poland” w odcinkach Bitwa i Nokaut, (zwanym dalej 

Programem). 

9. Uczestnictwo w Głosowaniu ma charakter dobrowolny.  

 

II. Zasady uczestnictwa 

 

1. Aby wziąć udział w Serwisie abonent powinien wysłać pod numer 7350 (3,69zł z VAT) 

wiadomość tekstową o treści podanej w wiadomości SMS lub na antenie TVP podczas 

programu „The Voice of Poland”, emitowanego na antenie Programu 2 TVP.  

2. Wyniki głosowania zostaną przedstawione w treściach zwrotnych wiadomości SMS. 

3. Zgłoszenie w Głosowaniu jest równoznaczne z oddaniem głosu na jednego z uczestników 

biorących udział w Programie. 

4. Zgłoszenia w Głosowaniu będą przyjmowane tylko w trakcie trwania programu „The Voice of 

Poland” emitowanego na antenie Programu 2 TVP. 

 

III. Dane osobowe 

 

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych 

osobowych jest Organizator.  

 



 

IV. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin Głosowania dostępny jest w biurze Organizatora oraz na stronie www.voice.tvp.pl  

2. Reklamacje dotyczące Serwisu należy przesyłać na adres: TVP SA., Warszawa 00-999, ul. 

Woronicza 17 z dopiskiem „KTO JEST TWOIM ZWYCIĘZCĄ?”.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania Głosowania 

i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, 

w których uprzednio opublikował regulamin Głosowania. Zmiany w regulaminie nie powodują 

anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami oraz nie powodują obniżenia ich rangi. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Głosowania, jego przerwania lub 

zawieszenia Głosowania z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, a przede wszystkim 

z powodu zaistnienia zdarzeń losowych wpływających na zawartość programową TVP oraz sił 

natury uniemożliwiających przekazywanie sygnału telewizyjnego niezbędnego do promowania 

Głosowania na antenie TVP.  

5. Organizator Głosowania zastrzega sobie prawo do wysłania do Uczestnika Głosowania 

zaproszenia - poprzez wiadomość SMS -  do udziału w innych serwisach organizowanych przez 

TVP lub na zlecenie TVP, tj. plebiscytów, konkursów lub loterii SMS,  których zasady opisane będą 

w osobnych regulaminach, o czym Uczestnik zostanie poinformowany w wiadomości SMS. 

6. Organizator powierza techniczną obsługę Głosowania Integratorowi SMS, spółce Digital Virgo SA 

z siedzibą w Warszawie. 

7. Organizator nie zwraca osobom, których wiadomości SMS nie dotarły pod podany numer 

w określonych w regulaminie terminach, kosztów wysłania tych SMS. 

8. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające 

przeprowadzenie Serwisu. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeciążenia sieci operatorów 

telekomunikacyjnych, których skutkiem będzie dostarczenie głosów widzów do Organizatora 

poza regulaminowym czasem a przez to brak możliwości ich uwzględnienia w Głosowania. Opłata 

za zgłoszenie SMS naliczana jest przez operatorów telekomunikacyjnych bez względu na porę 

dostarczenia 

10. Reklamacje należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zakończenia 

serwisu. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania. 

11. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Głosowania rozpatrywane będą 

przez właściwy miejscowo sąd powszechny.  

12. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.  

 


