Regulamin Konkursu „Europa z powietrza”

I.

Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu „Europa z powietrza” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Chopin Telewizja
Kablowa Sp. z o. o. z siedzibą w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 3, zarejestrowana w Rejestrze
Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000560624, NIP: 588 115 43 60 kapitał zakładowy: 6 500 000,00
zł (zwana dalej „Organizatorem”).
1.2. Fundatorem nagród w konkursie jest Chopin Telewizja Kablowa Sp. z o. o. z siedzibą w Wejherowie
przy ul. Przemysłowej 3, (zwany dalej „Fundatorem”).
1.3. Zgłoszenie konkursowe oznacza wypełnienie formularza konkursowego dostępnego na stronie
www.tkchopin.pl.
1.4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odbiór nagród w Konkursie odbywa
się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża
zgodę na jego postanowienia.
1.6 Zwycięzcy Konkursu to osoby, które zgodnie z Regulaminem Konkursu mogą być jego Uczestnikami,
oraz które po spełnieniu wszystkich warunków uczestnictwa w Konkursie, wykonały prawidłowo zadanie
konkursowe w tym udzieliły najciekawszych odpowiedzi na zadanie konkursowe.
1.7. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz Fundatora, a także
członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w
stosunku przysposobienia.
1.8 W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych (zwane dalej „Uczestnikami”). Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą
wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela
ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie abonenci usług
telewizyjnych firmy CHOPIN Telewizja Kablowa.
1.9. Konkurs nie jest współorganizowany, sponsorowany, wspierany ani administrowany przez podmioty
będące właścicielami portalu społecznościowego Facebook.
2.0. Konkurs zostanie ogłoszony w szczególności na stronie internetowej („Strona”) pod adresem
www.tkchopin.pl.
2.1. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
II.

Warunki uczestnictwa w Konkursie i Pytanie Konkursowe

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.
2.2. Konkurs polega na wykonaniu zadania konkursowego polegającego na udzieleniu odpowiedzi na
następujące pytania:
1. Zamknięte: Na jakim kanale emitowana jest premiera programu „Europa z powietrza”?
FOX, FOX Comedy, National Geographic
i
2. Otwarte: Jaką część Polski (miasto lub region) chciałbyś obejrzeć z powietrza i dlaczego?
2.3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez osobę odpowiadającą wymogom z pkt 2.1 Regulaminu
jest:
a) prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zwanego dalej: Formularzem
Zgłoszeniowym) na stronie www.tkchopin.pl, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi na Stronie.
Prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy musi zawierać, co najmniej imię i nazwisko uczestnika
Konkursu, telefon, adres oraz jego adres e-mail.
b) a następnie wpisanie w odpowiedniej rubryce na Stronie Internetowej Organizatora Konkursu
www.tkchopin.pl/konkursy odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
c) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu przez Organizatora
Konkursu oraz potwierdzenie, że uczestnik zapoznał się z treścią regulaminu konkursowego poprzez
zaznaczenia odpowiedniego pola w formularzu Zgłoszenia konkursowego zamieszczonym na stronie
internetowej Organizatora Konkursu.
2.4. Zgłoszenie do udziału w Konkursie, dokonane zgodnie z punktem poprzedzającym, musi nastąpić nie
wcześniej niż dnia 4.11.2019 i nie później niż dnia 17.11.2019 do godziny 23.59, zgłoszenia wcześniejsze lub
późniejsze nie będą brane pod uwagę w ramach Konkursu.

2.5. Każdy Uczestnik w czasie trwania Konkursu może przesłać nie więcej niż jedną odpowiedź na Pytania
Konkursowe, jeżeli Uczestnik prześle w czasie trwania Konkursu kilka odpowiedzi wówczas tylko pierwsza z
nich będzie brana pod uwagę w ramach Konkursu.
2.6. W Konkursie nie będą uwzględniane odpowiedzi zawierające określenia lub zwroty powszechnie uznane
za wulgarne lub obraźliwe albo naruszające dobra osobiste lub prawa osób trzecich.
2.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedotarcie lub opóźnione dotarcie do Organizatora
odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, albo za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego z
przyczyn niezależnych od Organizatora, a w szczególności leżących po stronie dostawcy usług
internetowych, pocztowych albo wynikających z działania siły wyższej.
2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie tych osób, które nie
przestrzegają postanowień Regulaminu.
2.9. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w Konkursie jest całkowicie dobrowolne.
III.

Nagrody w Konkursie

3.1

W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
1 miejsce - Latarka NG
2-5 miejsce - zestaw gadżetów NG
Dla każdego zwycięzcy Konkursu przewidziano jedną nagrodę.

3.2. Zdobywca nagrody w Konkursie nie może żądać wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną ani na
nagrodę innego rodzaju.
3.3. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
3.4. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych.
3.5 Fundator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany nagród w przypadku zaistnienia okoliczności, za które
nie ponosi odpowiedzialności.
3.6 Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo reklamacji otrzymanej nagrody w zakresie jej wyglądu,
rozumianego jako kolor, kształt itp., gabarytów, rozumianych jako wielkość i waga, opakowania, w którym
zwycięzca konkursu odbiera nagrodę.
3.7 Fundator Konkursu ponosi odpowiedzialność za użyteczność nagrody, rozumianą jako zdatność
nagrody do użytku zgodnie z jej przeznaczeniem w chwili odbioru nagrody przez Zwycięzcę Konkursu,
dodatków do nagrody, rozumianych jako m. in. karty gwarancyjne, informacje o serwisie oraz instrukcje
obsługi nagrody. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych po odbiorze nagrody przez
Zwycięzcę Konkursu.
IV.

Zasady przyznawania i wydawania nagród w Konkursie

4.1. Wyłonienie finalistów Konkursu nastąpi do dnia 22.11.2019 i będzie polegało na wybor ze 5 uczestników,
którzy udzielili prawidłowych i najciekawszych odpowiedzi.
4.2. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko te odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, które zostały udzielone
zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przy czym nie zostaną uwzględnione w Konkursie
odpowiedzi na Pytanie Konkursowe dokonane przez osoby wykluczone z udziału w Konkursie albo przez
osoby, które z uwagi na naruszenie postanowień Regulaminu nie wzięły skutecznie udziału w Konkursie.
4.3. Lista zwycięzców Konkursu zostanie ogłoszona na Stronie Internetowej nie później niż do dnia
22.11.2019 roku, ponadto każdy ze zwycięzców nagród w Konkursie zostanie powiadomiony o swojej
wygranej za pomocą informacji e-mail, przesłanej na adres e-mail, który podał
w Formularzu
Zgłoszeniowym do dnia 22.11.2019 r.
4.4. Nagrody należy odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Wejherowie, mieszczącego się przy ulicy
Przemysłowej 3, w godzinach pracy biura, potwierdzając odbiór nagrody podpisem i datą na protokole
odebrania nagród.
4.5. Fundator Konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieprzyznanych bądź nieodebranych nagród
na inne cele Fundatora Konkursu.
4.6. W przypadku nieodebrania nagrody do dnia 22.12.2019 roku, nagroda zostanie przeznaczona na inne
cele Fundatora Konkursu, a prawo Zwycięzcy Konkursu do ubiegania o jej wydania wygasa.
4.7. W przypadku rezygnacji z odbioru nagrody Organizator Konkursu, ani Fundator Konkursu nie będą
zobowiązani do wypłaty równowartości nagrody w środkach pieniężnych, jak również nie będą zobowiązani
do pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z tym przez jakiekolwiek osoby.
V.
5.1.

Pobór Podatku
Wygrane uzyskane w Konkursie podlegają opodatkowaniu zgodnie z treścią ustawy o podatku

dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.
VI.

Postępowanie reklamacyjne

6.1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: Chopin
Telewizja Kablowa Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 3 w Wejherowie, z dopiskiem: „Regulamin Konkursu
Wojna światów – reklamacja”, do dnia 22.12.2019 r. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje
data dotarcia reklamacji pod wskazany w niniejszym punkcie adres.
6.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
6.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
6.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
6.5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
6.6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji
Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od
daty rozpatrzenia reklamacji.
VII.

Postanowienia końcowe

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu.
Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Stronie Internetowej.
7.2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.
7.3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały
promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
7.4. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
7.5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z
Konkursem.
7.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych
lub danych innej osoby.
7.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po
stronie laureata Konkursu.
7.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z
Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
7.9. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości nagrody.
8.1. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie internetowej pod
adresem www.tkchopin.pl
8.2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
8.3 Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO). ) informacje uzyskane od Uczestników Konkursu w tym również
za
pośrednictwem systemu komputerowego Organizatora Konkursu będą przetwarzane przez organizatora
Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu.
8.4 Każdy z uczestników Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
8.5 Zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Uczestnicy, którzy zostaną uznani za Zwycięzców, wyrażają
zgodę na opublikowanie ich danych osobowych (łącznie z podaniem miejscowości) na stronie internetowej
zawierającej listę Zwycięzców.
Wejherowo, dnia 04.11.2019 roku.

