Regulamin Plebiscytu oraz konkursu na ulubionego uczestnika programu
The Voice Kids

§ 1.
1. Organizatorem Plebiscytu (zwanego dalej „Plebiscytem”) oraz Konkursu (zwanego
dalej „Konkursem”) na ulubionego uczestnika programu The Voice Kids jest:
Telewizja Polska S.A. (zwana dalej TVP) 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 w wysokości 286
596 500,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”, która jest administratorem strony
internetowej dostępnej pod adresem voicekids.tvp.pl.
2. Sponsorami nagród w Plebiscycie oraz Konkursie są PZU S.A. oraz PZU Życie S.A.
§ 2.
1. W Plebiscycie głosować mogą osoby (zwane dalej „użytkownikami”), które
ukończyły 8 lat za zgodą rodziców.
2. Warunkiem uczestnictwa w Plebiscycie jest oddanie głosu na uczestnika programu
The Voice Kids na stronie internetowej http://voicekids.tvp.pl/plebiscyt
3. Uczestnictwo w plebiscycie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego
Regulaminu.
4. Nagrody w Plebiscycie na „ulubionego uczestnika programu The Voice Kids”
przyznawane są na podstawie liczby otrzymanych głosów.
5. Nagrody dla zwycięzcy Plebiscytu: Voucher o wartości 32 000,00 zł brutto
na nagranie singla oraz teledysku.

§ 3.
1. Mechanizm Plebiscytu odbywa się w Internecie, na stronie voicekids.tvp.pl/plebiscyt
i trwa od 27 stycznia 2018 r. od godziny 22.00 do 22 lutego 2018 r. do godziny 24.00.
2. Oddawanie głosu w Plebiscycie odbywa się poprzez zaznaczenie przez użytkownika,
na stronie internetowej http://voicekids.tvp.pl/plebiscyt wybranego uczestnika
programu The Voice Kids.
3. Użytkownik, poprzez kliknięcie na wybranego uczestnika programu, może zaznaczyć
jednorazowo tylko jedną osobę.
4. Każdy użytkownik posiada limit 10 głosów z danego IP komputera podczas trwania
Plebiscytu, w terminie podanym w punkcie § 3, ust.1.
5. Nagrodę użytkowników w plebiscycie otrzyma uczestnik programu, na którego
oddana zostanie największa liczba głosów.

§ 4.
1. W terminie od 27 stycznia 2018 r. od godziny 22.00 do 22 lutego 2018 r. roku
do godziny 24.00 TVP S.A. przeprowadzi dodatkowo konkurs dla użytkowników
biorących udział w Plebiscycie.
2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna w wieku od 8 lat
za wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora oraz ich rodzin, która
uprzednio zagłosowała w Plebiscycie.
3. Wzór zgody na wzięcie udziału w Konkursie dla osoby niepełnoletniej jest
do możliwy do pobrania na stronie http://voicekids.tvp.pl/plebiscyt.
4. Podpisaną zgodę przez ustawowego przedstawiciela należy odesłać w formie skanu na
adres email plebiscyt@tvp.pl bądź w oryginale na adres Telewizja Polska S.A. Biuro
Reklamy, ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem Plebiscyt The Voice
Kids.
5. Zadaniem użytkownika w Konkursie jest wzięcie udziału w Plebiscycie a następnie
pozostawienie

najbardziej

kreatywnego

komentarza

argumentującego

wybór

ulubionego uczestnika.
6. Nagrodami w konkursie jest 10 zestawów: głośnik Sony + maskotka Niestraszek.
7. W wyniku konkursu wyłonionych zostanie 10 Laureatów.

8. Użytkownicy, którzy udzielą najbardziej kreatywnej odpowiedzi, otrzymają nagrodę
o której mowa w punkcie § 4 ust. 7 niniejszego Regulaminu.
9. Oceny kreatywności

komentarza

udzielonego

przez

Użytkowników

dokona

dwuosobowe jury składające się z przedstawicieli pracowników Biura Reklamy TVP.
Po dokonaniu ww. oceny jury wytypuje Laureatów konkursu.
10. Pod uwagę brany jest tylko pierwszy komentarz pozostawiony przez jednego
uczestnika w Konkursie.
11. Warunkiem udziału w Konkursie przez użytkownika jest podanie adresu e-mail,
imienia i nazwiska oraz zaakceptowanie regulaminu. W przypadku osób
niepełnoletnich, wymagana jest zgoda ustawowego przedstawiciela.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane Zgłoszenia przez
uczestnika oraz za podanie przez uczestnika nieprawdziwych danych.
13. Brak danych zgodnie z punktem § 4 ust. 3 regulaminu, skutkuje odrzuceniem
uczestnika z konkursu.
14. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 26.02 na fanpage’u The Voice Kids na
portalu społecznościowym Facebook (http://www.facebook.com/thevoicekidstvp),
dodatkowo Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu nagród drogą e-mailową.
15. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów pocztą, w ciągu 21 dni roboczych od dnia
ogłoszenia wyników oraz w przypadku osób niepełnoletnich po uprzednim
dostarczeniu zgody ustawowego przedstawiciela.
16. TVP nie ma wpływu na ostateczną datę dostarczenia nagrody przez pocztę.
17. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę rzeczową, ani na jej równowartość
pieniężną.
18. Wartość jednostkowa nagród nie przekracza kwoty 760 zł i w związku z tym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz.U.2016, 2032 ze zm.) nagrody te nie podlegają opodatkowaniu.

§ 5.
1. Reklamacje dotyczące Plebiscytu oraz Konkursu mogą być składane pisemnie
za pośrednictwem przesyłki poleconej wysłanej na adres: Telewizja Polska S.A. Biuro
Reklamy, ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem: „Plebiscyt The Voice
Kids” w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod
rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń użytkownika w związku z jego udziałem

w głosowaniu, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia
konkursu.
2. W reklamacji należy podać powód reklamacji, dane niezbędne do zidentyfikowania
osoby składającej reklamację (np. imię, nazwisko, adres do doręczeń lub adres poczty
elektronicznej, na który zostanie przesłana odpowiedź na reklamację).
3. Odpowiedzi na reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia otrzymania
reklamacji przez Organizatora pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
wskazanej przez osobę składającą reklamację w tresci reklamacji lub pocztą
tradycyjną na adres pocztowy.
4. Reklamacje związane z głosowaniem rozstrzyga powołana w tym celu wspólna
komisja Organizatorów Konkursu.
5. Decyzja Organizatora co do uznania reklamacji oraz ewentualnego sposobu
zaspokojenia roszczenia jest ostateczna.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn
lezących po stronie Laureata lub osoby zgłaszającej.

§ 6.
1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu
realizacji i rozstrzygnięcia konkursu oraz wydanie nagrody, zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.2016, 922).
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Plebiscytu oraz
Konkursu jest Organizator.
3. Dane osobowe nienagrodzonych użytkowników w Konkursie będą trwale zniszczone
po wyłonieniu Laureatów Konkursu.

§ 7.
1. Uczestnictwo w Plebiscycie oraz Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki
niniejszego Regulaminu.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje
Organizator.
3. Regulamin Plebiscytu oraz Konkursu dostępny jest na stronie internetowej
www.voicekids.tvp.pl/plebiscyt/regulamin.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie w czasie trwania konkursu
i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu
w miejscach, w których uprzednio został opublikowany.

Załącznik:
- Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział osoby niepełnoletniej w Plebiscycie oraz
Konkursie na ulubionego uczestnika programu The Voice Kids.

Załącznik do Regulaminu „Plebiscyt oraz Konkurs na ulubionego uczestnika programu The
Voice Kids”

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
W PLEBISCYCIE ORAZ KONKURSIE

„Plebiscyt oraz Konkurs na ulubionego uczestnika programu The Voice Kids”:

I.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ....................................................................
(imię i nazwisko) w Plebiscycie/Konkursie „Plebiscyt oraz Konkurs na ulubionego
uczestnika programu The Voice Kids”.

II.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych
mojego dziecka w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833
z późn..zm.).

............................................................................................
Miejscowość i data

............................................................................................
Podpisy rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika Plebiscytu oraz Konkursu

