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REGULAMIN KONKURSU 
„EDUKACJA EKONOMICZNA RODZIN”  

 
§ 1 

Postanowienia wstępne. 

1. Organizatorem konkursu „Edukacja ekonomiczna rodzin” oraz fundatorem 

nagród w konkursie (dalej „Konkurs”) jest Telewizja Polska S.A.  

z siedzibą w Warszawie, przy ul. J. P. Woronicza 17, 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 52104-12-987 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości  

266 596 500,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”, która jest administratorem 

strony internetowej dostępnej pod adresem abc.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 popularyzacja wiedzy o ekonomii i finansach wśród rodzin.  

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

5. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej 

abc.tvp.pl/konkursy oraz w siedzibie Organizatora w dniach od 3 stycznia 

2017 r. do dnia 7  lutego 2017 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-

16.00. 

 

§ 2 

Czas trwania Konkursu 

1. Konkurs jest przeprowadzany na stronie internetowej abc.tvp.pl. 

2. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej  abc.tvp.pl w dniu  3 stycznia 

i potrwa do dnia 7 lutego 2017 r. 

http://www.abc.tvp.pl/
http://www.abc.tvp.pl/
http://www.abc.tvp.pl/
http://www.abc.tvp.pl/


2 
 

§ 3 

Uczestnicy Konkursu 

1. Adresatami Konkursu są widzowie TVP ABC, a w szczególności widzowie 

programu „Moda na Rodzinę” . 

2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnik) może być każda pełnoletnia osoba 

fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,z wyjątkiem 

pracowników i współpracowników Organizatora oraz członków ich najbliższej 

rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo i powinowatych. 

3. Uczestnik zgłasza się do Konkursuza pomocą formularza zgłoszeniowego, 

dostępnego na stronie abc.tvp.pl/konkursy. 

4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jestwypełnienie formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie abc.tv.pl/konkursy, w sposób zgodny z 

ust. 5. 

5. Każdy formularz zgłoszeniowy musi zawierać w swej treści następujące dane  

i oświadczenia: 

• imię, nazwisko Uczestnika, 

• adres do doręczeń oraz adres e-mail do kontaktu drogą elektroniczną,  

• oświadczenie Uczestnika, iż jest autorem odpowiedzi na konkursowe pytanie 

otwarte quizu oraz że w żaden sposób przy jej tworzeniu nie naruszył praw 

autorskich, ani innych praw osób trzecich. 

6. Brak danych zgodnie z ust. 5 Regulaminu skutkuje odrzuceniem Uczestnika  

z Konkursu. 

7. W przypadku podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych, Organizator ma 

prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie bez prawa do nagród. 

8. Organizator może usunąć dowolne zgłoszenie, gdy stwierdzi, że zgłoszenie:  

- narusza polskie normy prawne,  

- ma charakter erotyczny albo pornograficzny,  

- zawiera treść obrazującą lub propagującą przemoc, nienawiść, dyskryminację 

(rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.),  

- zawiera treść powszechnie uznaną za nieprzyzwoitą,  
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- narusza prawa autorskie, wizerunek, dobra osobiste lub godność innych osób. 

Usunięcie zgłoszenia jest równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika z 

Konkursu.  

9. Zgłoszenie do Konkursu i wypełnienie formularza zgłoszeniowego: 

a/  jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu  

b/ oznacza wyrażenie zgody na publikację danych osobowych Uczestnika (imię, 

nazwisko, miejscowość) na stronie internetowej abc.tvp.pl 

c/ oznacza wyrażenie zgody na Kontakt drogą elektroniczną ze strony  

Organizatora. 

10.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

 
                                                       § 4 

Zasady Konkursu.  
 

1. Na stronie internetowej Organizatora pod adresem abc.tvp.pl (dalej „Strona 

internetowa”) zamieszczonych zostaniepięć quizów, kolejno w dniach: 

3 stycznia, 10 stycznia, 17 stycznia, 24 stycznia i 31 stycznia 2017 r., każdy  

z 10 pytaniami (dalej z osobna „quiz”). 

2. Każdy quiz jest emitowany na stronie przez 7 (siedem) dni kalendarzowych, 

wliczając w to dzień zamieszczenia na Stronie internetowej. Po tym czasie quiz 

wygasa. 

3. Tematem Konkursu są zagadnienia z zakresu wiedzy o ekonomii. 

4. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytania  

z quizu znajdującego się na Stronie internetowej. 

5. Każdy quiz składa się z dwóch etapów.  

Pierwszy etap jest to 9 (dziewięć)  pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru - do 

każdego pytania podane są trzy odpowiedzido wyboru, z których tylko jedna jest 

poprawna.  

Drugi etap składa się z 1 (jednego) pytania otwartego, na które Uczestnik udziela 

odpowiedzi. 

6. Jeden quiz może być rozwiązany jednokrotnie przez danego Uczestnika. 

7. W przypadku przerwania rozwiązywania quizu, nie  jest możliwy powrót  

do danego quizu i dalsze jego rozwiązywanie. 
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8. O poprawnym lub błędnym podaniu odpowiedzi na dane pytanie zamknięte, 

Uczestnik dowiaduje się bezpośrednio po podaniu odpowiedzi. 

9. Lista laureatów danego quizu zostanie opublikowana na Stronie internetowej 

Konkursu, w terminie 7 (siedmiu) dni od zakończenia danego quizu. 

10. W wyniku Konkursu wyłonionych zostanie dziesięciu laureatów –po dwóch 

laureatów każdego quizu. 

11. Laureaci każdego z quizów zostaną wyłonieni spośród Uczestników, którzy  

za pośrednictwem Strony internetowej udzielą najwięcej poprawnych odpowiedzi 

na pytania zamknięte i na pytanie otwarte –udzielą najbardziej kreatywnej 

odpowiedzi.Laureaci, otrzymają nagrodę, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszego 

Regulaminu. 

12. Oceny kreatywności odpowiedzi udzielonych przez Uczestników na pytania 

otwarte każdego z quizów, dokona trzyosobowe jury składające się  

z przedstawicieli: NBP  i Organizatora (Redakcji Publicystyki i Edukacji oraz 

Biura Reklamy). Po dokonaniu ww. oceny, jury wytypuje laureatów Konkursu. 

 

§ 5 

Nagrody w Konkursie 

1. Laureaci wyłonieni w Konkursie otrzymają nagrodę. Nagrodą jest zestaw gier 

edukacyjnych, każdy składający się z: papierowej literki do własnoręcznego 

składania, gry planszowej „Z TVP ABC dookoła świata” oraz gry pamięciowej 

TVP ABC. 

2. Łączna liczba nagród przewidzianych w Konkursie wynosi dziesięć, to jest po 

jednej nagrodzie dla każdego laureata quizu. 

3. Przekazanie nagród laureatom Konkursu nastąpi drogą pocztową  

za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres wskazany przez Uczestnika 

w formularzu zgłoszeniowym. 

4. Wartość nagrody dla laureata nie przekracza kwoty 760 zł. Na podstawie art. 21 

ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 361 ze zm.) wartość nagrody 

 jest wolna od podatku dochodowego. 

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

równowartość pieniężną.  
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§ 6 

Dane osobowe.  
 

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie  danych 

Osobowych 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 abc.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, wydania nagród i obsługi reklamacji. 

4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo 

żądania ich zmiany oraz zgłoszenia  żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz 

zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania zgodnie ustawą wskazaną  

w ust. 1. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika 

niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację. 

6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora 

w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne 

dla udziału w Konkursie. 

 

                                                     § 7 

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. 

http://www.abc.tvp.pl/
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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 „Edukacja ekonomiczna rodzin”. 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. 

 

      § 8 

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. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu. Informacja  

o ewentualnych zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Organizatora  abc.tvp.pl. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decyduje Organizator.  

Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie. 

4. Dokumentacja związana z przeprowadzeniem Konkursu przechowywana będzie 

przez Organizatora przez okres jednego roku od daty wyłonienia laureatów 

Konkursu. Dokumentacja, która musi być przechowywana przez okres dłuższy 

http://www.abc.tvp.pl/
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niż 1 (jeden) rok, będzie przechowywana dłużej, przez czas wymagany 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

5. Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu można uzyskać, kierując zapytanie  

na adres e-mail abc@tvp.pl, z wpisem w tytule „Edukacja ekonomiczna  

z Modą na Rodzinę” 

 

 

mailto:abc@tvp.pl

