Regulamin konkursu
„The Walking Dead 2018”
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§ 1 Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady konkursu „The Walking Dead 2018” (zwanego dalej
„Konkursem”) przeprowadzanego wśród Abonentów Organizatora.
Organizatorem Konkursu jest Operator - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu,
ul. Moniuszki 13, 86-300 Grudziądz, NIP 876-000-31-78 (zwana dalej „Organizatorem”).
Fundatorem nagród jest Fox Networks Group Poland Sp. z o.o. ul. Prosta 68, 00-838
Warszawa, NIP 521-350-78-14.
Konkurs trwa od 1 marca do 31 marca 2018 r.
Informacja o Konkursie zostanie udostępniona przez Organizatora Konkursu poprzez
banner na stronie internetowej Organizatora oraz m.in. newsletter konkursowy, czy też
planszę informacyjną na kanale planszowym Organizatora.
Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem
i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie Rady Nadzorczej
Organizatora, pracownicy Fundatora, a także najbliższa rodzina tych osób. Przez
najbliższą rodzinę rozumie się: wstępnych, zstępnych, oraz małżonków.
Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 k.c.
Organizator zobowiązuje się wydać Zwycięzcom Konkursu nagrody określone szczegółowo
w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem Konkursu”).
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§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie i Pytanie Konkursowe
W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które w momencie wysyłania odpowiedzi
na Pytanie Konkursowe są abonentami Telewizji Kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Grudziądzu na podstawie zawartej z Organizatorem umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych w zakresie telewizji kablowej (umowa nie została wypowiedziana
przez Abonenta ani Organizatora) oraz nie mają wobec Organizatora przez cały okres
trwania Konkursu żadnych zaległych zobowiązań pieniężnych i niepieniężnych
z jakiegokolwiek tytułu.
Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania konkursowe (zwane dalej
„Pytaniami Konkursowymi”) zamieszczone na stronie internetowej Organizatora
www.tvsm.pl (zwanej dalej „Stroną internetową”) o następującej treści:
1. Na jakim kanale są emitowane premierowe odcinki „The Walking Dead”?
Zaznacz właściwą odpowiedź.
A. National Geographic
B. Fox
C. Fox Comedy
D. Nat Geo Wild
2. W obliczu inwazji zombie, kogo zabrałbyś ze sobą do wspólnej ucieczki
i obrony? Napisz dlaczego. Mogą to być osoby Tobie bliskie lub znani ludzie.
(Maksymalna długość odpowiedzi to 500 znaków.)
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Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez osobę odpowiadającą wymogom z ust. 1
niniejszego paragrafu jest:
prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zwanego dalej „Formularzem
Zgłoszeniowym”) na Stronie Internetowej, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi
na Stronie Internetowej. Prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy musi zawierać
co najmniej imię i nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika Konkursu, będącego
abonentem Telewizji Kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu wraz z adresem
e-mail, numerem telefonu kontaktowego oraz numerem ewidencyjnym klienta
(wskazanym na fakturze abonenckiej);
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wpisanie w odpowiedniej rubryce na Stronie Internetowej odpowiedzi na Pytania
Konkursowe.
Zgłoszenie do udziału w Konkursie, dokonane zgodnie z punktem poprzedzającym, musi
nastąpić nie wcześniej niż dnia 1 marca 2018r. i nie później niż dnia 31 marca 2018r.,
zgłoszenia wcześniejsze lub późniejsze nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
Uczestnik Konkursu może dokonać jednego zgłoszenia konkursowego.
W Konkursie nie będą uwzględniane odpowiedzi zawierające określenia lub zwroty
powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo naruszające dobra osobiste lub
prawa osób trzecich.
Uczestnik może przesłać wyłącznie odpowiedź, którą sam wymyślił, a w przypadku, gdy
odpowiedź stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
– wyłącznie utwór, którego jest autorem i do którego przysługują mu prawa autorskie.
Przesłanie odpowiedzi na Pytania Konkursowe za pomocą Strony Internetowej przez
Uczestnika stanowi potwierdzenie, że Uczestnik posiada wszelkie osobiste i majątkowe
prawa autorskie do odpowiedzi na Pytania Konkursowe.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedotarcie lub opóźnione dotarcie do
Organizatora odpowiedzi na Pytania Konkursowe, albo za brak możliwości dokonania
zgłoszenia konkursowego z przyczyn niezależnych od Organizatora, a w szczególności
leżących po stronie dostawcy usług internetowych albo wynikających z działania siły
wyższej.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie tych osób, które
nie przestrzegają postanowień Regulaminu.
Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.
§ 3 Nagrody w Konkursie
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W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

a)

Nagroda główna:
zestaw The Walking Dead: bluza + pokrowiec na laptopa + koszulka
o łącznej wartości 140 zł brutto (słownie: sto czterdzieści złotych brutto)

b)

Cztery nagrody pocieszenia: koszulka The Walking Dead
każda o wartości 30 zł brutto (słownie: trzydzieści złotych brutto)
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Zdobywca nagrody w Konkursie nie może żądać wymiany nagrody na jej równowartość
pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju.
Roszczenie o wydanie nagrody przysługuje wyłącznie Zdobywcy nagrody i nie może być
przeniesione na osobę trzecią.
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§ 4 Zasady przyznawania i wydawania nagród w Konkursie
Wyłonienie Zdobywców nagród nastąpi do dnia 6 kwietnia 2018r. i będzie polegało na
wyborze 5 uczestników Konkursu, którzy udzielili jednocześnie:
poprawnej odpowiedzi na pierwsze Pytanie Konkursowe oraz
najciekawszej odpowiedzi na drugie Pytanie Konkursowe (Pod uwagę będzie brana przede
wszystkim kreatywność udzielonych odpowiedzi).
Zdobywcą nagrody głównej w Konkursie zostanie jedna osoba spośród 5 finalistów
Konkursu, która udzieli poprawnej odpowiedzi na pierwsze Pytanie konkursowe oraz
udzieli najciekawszej odpowiedzi na drugie Pytanie konkursowe.
Nagrody pocieszenia przyznane zostaną kolejno pozostałym finalistom Konkursu biorąc
pod uwagę kreatywność udzielonych odpowiedzi.
Wyboru finalistów oraz zwycięzcy Konkursu dokona Komisja Konkursowa, w skład,
której wejdą osoby wskazane przez Organizatora.
W Konkursie zostaną uwzględnione tylko te odpowiedzi na Pytania Konkursowe, które
zostały udzielone zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przy czym nie
zostaną uwzględnione w Konkursie odpowiedzi na Pytania Konkursowe udzielone przez
osoby wykluczone z udziału w Konkursie albo przez osoby, które z uwagi na naruszenie
postanowień Regulaminu nie wzięły skutecznie udziału w Konkursie.
Decyzja Komisji o przyznaniu Nagrody jest ostateczna.
Lista Zdobywców nagród zostanie ogłoszona na Stronie Internetowej oraz w Programie
lokalnym TVK SM nie później niż do dnia 9 kwietnia 2018 r., ponadto każdy ze
Zdobywców nagród w Konkursie zostanie powiadomiony o swojej wygranej i o terminie
odbioru nagrody za pomocą informacji e-mail przesłanej na adres e-mail, który podał
w Formularzu Zgłoszeniowym, w terminie do dnia 10 kwietnia 2018 r.
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Nagrody zostaną wydane Zdobywcom w siedzibie Telewizji Kablowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Grudziądzu, przy ul. Piotra Skargi 1 do dnia 13 kwietnia 2018r.
Warunkiem otrzymania nagrody w Konkursie jest przekazanie przez Uczestnika
własnoręcznie podpisanego przez Uczestnika egzemplarza Regulaminu Konkursu.
Prawo własności nagrody przechodzi na Zdobywcę nagrody pod warunkiem odbioru
nagrody w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia wyłonionemu
Uczestnikowi nagrody z przyczyn zawinionych lub niezawinionych leżących po stronie
Uczestnika. W przypadku nieodebrania nagrody w miejscu i w terminie wskazanym przez
Organizatora nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, a prawo Zdobywcy nagrody
do ubiegania się o jej wydanie wygasa.
Uczestnik potwierdza odbiór nagrody własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu odbioru
nagrody.
§ 5 Postępowanie reklamacyjne
Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres - Telewizja
Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, ul. Piotra Skargi 1, 86-300 Grudziądz
do dnia 10 kwietnia 2018 r. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data
doręczenia reklamacji pod wskazany w niniejszym punkcie adres.
Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie osobom, które wyraziły zgodę na
uczestnictwo w Konkursie.
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak
również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia
Organizatorowi.
Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
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.
§ 6 Prawa własności intelektualnej
Mocą niniejszego Regulaminu Zdobywca nagrody zobowiązuje się do przeniesienia
autorskich praw majątkowych do nagrodzonej odpowiedzi na Pytanie konkursowe
stanowiącej utwór na Organizatora Konkursu. Z chwilą wydania nagrody Organizator
nabywa bez odrębnej odpłatności prawo do wyłącznego korzystania z utworu na
następujących polach eksploatacji:
wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
zwielokrotnianie utworu w inny sposób, nieprowadzące do wytworzenia egzemplarzy,
w szczególności wprowadzenie utworu do pamięci komputera;
rozpowszechnianie egzemplarzy utworu, w szczególności poprzez wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
rozpowszechnianie utworu bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a w szczególności za pośrednictwem
sieci Internet;
zezwalanie na korzystanie z autorskich praw zależnych.
W przypadku odpowiedzi na Pytanie Konkursowe niestanowiących utworu Organizator
nabywa, bez odrębnej odpłatności, z chwilą wydania nagrody wszelkie prawa do
korzystania z odpowiedzi w ramach swojej działalności gospodarczej, w zakresie
określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu.
§ 7 Postanowienia końcowe
Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym
Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według kpc.
Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie
materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego oraz innych ustaw.
4.
Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych
w związku z Konkursem.
5.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika
nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
6.
Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości
wartości nagrody.
7.
Kwestie związane z opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych
uzyskanych nagród reguluje ustawa z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych Dz.U.2010.51.307 ze zm.
8.
W trakcie trwania Konkursu treść niniejszego Regulaminu dostępna będzie na Stronie
internetowej pod adresem www.tvsm.pl.
9.
Administratorem
danych
osobowych uczestników
Konkursu jest Organizator.
Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu następuje zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr
101 poz. 926 z późn. zm.). Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo
dostępu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
10. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych – imienia i nazwiska oraz
innych danych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym do celów związanych
z uczestnictwem w Konkursie oraz na opublikowanie i przedstawienie imienia, nazwiska
oraz zdjęć z wręczenia nagród na stronie internetowej www.tvsm.pl oraz na antenie
Programu lokalnego TVK SM.
3.

Grudziądz, dnia ……………………..

……………………………………………
Podpis Uczestnika Konkursu

