Regulamin konkursu ,,Złóż życzenia z TVK SM”
§ 1 Postanowienia ogólne
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Regulamin określa zasady konkursu ,,Złóż życzenia z TVK SM” (zwanego dalej „Konkursem”)
przeprowadzanego wśród Uczestników.
Organizatorem Konkursu jest Operator - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu,
ul. Moniuszki 13, 86-300 Grudziądz (zwana dalej „Organizatorem”).
Uczestnikiem Konkursu jest pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności
prawnych.
Celem niniejszego konkursu jest wyłonienie najlepszego – zdaniem Organizatora – filmu
nawiązującego do tematyki konkursowej.
Konkurs trwa od dnia 8 grudnia 2016 r. (moment ogłoszenia w Grudziądzkim Serwisie
Informacyjnym) do dnia 16 grudnia 2016 r.
W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie Rady Nadzorczej Organizatora,
a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie
się wstępnych, zstępnych oraz małżonków.
§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie
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W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które w trakcie trwania konkursu są
Abonentami Telewizji Kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu i nie posiadają wobec
Organizatora żadnych zobowiązań pieniężnych i niepieniężnych z jakiegokolwiek tytułu.
W Konkursie nie mogą brać udziału Abonenci, którzy w okresie od 1.10.2015 r. do 31.12.2016
r. brali udział w konkursach organizowanych przez Organizatora i wygrali nagrodę w postaci
telewizora.
Konkurs polega na wykonaniu i dostarczeniu do dnia 16 grudnia 2016 roku do TVK SM
krótkometrażowego filmiku z życzeniami świąteczno – noworocznymi.
Do udziału w Konkursie przyjęte zostaną wyłącznie filmiki, które spełniać będą następujące
wymagania techniczne:
a) Format pliku: avi, mp4 lub mov
b) Maksymalny czas trwania filmiku – 1 minuta
Prace konkursowe należy przesyłać w wymaganej formie za pomocą formularza konkursowego
dostępnego na stronie http://tvsm.pl/program-lokalny/konkurs bądź dostarczyć osobiście lub
pocztą na płycie DVD lub innym nośniku do siedziby Organizatora:
Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu
Ul. Piotra Skargi 1
86-300 Grudziądz
W przypadku dostarczenia płyty DVD lub innego nośnika drogą pocztową, decyduje data
wpływu do siedziby Organizatora.
Do wysyłanego pliku należy również dołączyć swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres,
numer telefonu.
Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną pracę. Przesłanie więcej niż jednej pracy eliminuje
osobę z konkursu.
Wraz z przesłaną pracą Uczestnik Konkursu zobowiązany jest dostarczyć:
a) oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich,
b) oświadczenie, że praca została zrealizowana samodzielnie.
Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
W Konkursie nie będą uwzględniane wypowiedzi zawierające określenia lub zwroty
powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo naruszające dobra osobiste lub prawa
osób trzecich.
W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie indziej publikowane
ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
Uczestnik oświadcza, że wykonane i dostarczone filmiki nie zagrażają ani nie naruszają praw
osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich
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oraz że Uczestnik ma zgodę osób, których wizerunki utrwalono na pracach na wykorzystanie
tych wizerunków w celu udziału w Konkursie. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające
z naruszenia ich praw odpowiada Uczestnik.
Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem pracy
konkursowej ponosi Uczestnik Konkursu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie dotarcie lub opóźnione dotarcie do
Organizatora filmiku, albo za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego z przyczyn
niezależnych od Organizatora 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
1.

W Konkursie przewidziano następujące nagrody dla Laureatów:
a) nagroda główna: nagroda rzeczowa – telewizor LED 43” marki LG + komputer MiniPC
Modecom z bezprzewodową klawiaturą i myszką o wartości 1649 zł brutto (słownie: jeden
tysiąc sześćset czterdzieści dziewięć złotych 0/100) wraz z nagrodą pieniężną w wysokości
183 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt trzy złote 0/100),
b) nagroda druga: torba podróżna z logo TVK SM o wartości ok. 55 zł brutto (słownie:
pięćdziesiąt pięć złotych 0/100),
c) nagroda pocieszenia: zestaw upominków z logo TVK SM o wartości ok 25 zł brutto (słownie:
dwadzieścia pięć złotych).
2.
Kwota nagrody pieniężnej w wysokości 183 zł, o której mowa w ust. 1 pkt. a) powyżej
zostanie potrącona przez Organizatora przed wydaniem nagrody rzeczowej, o której mowa
w ust. 1 pkt. a) Laureatowi nagrody i odprowadzona do Urzędu Skarbowego właściwego dla
Organizatora na poczet 10%-ego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.).
3.
Laureat konkursu nie może żądać wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną ani na
nagrodę innego
4.
Roszczenie o wydanie nagrody przysługuje wyłącznie Laureatowi konkursu i nie może być
przeniesione na osobę trzecią.
§ 4 Zasady przyznawania i wydawania nagród w Konkursie
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Nadesłane i / lub dostarczone przez Uczestników filmiki będą oceniane przez Komisję
Konkursową, zwaną dalej ,,Komisją”, powołaną przez Organizatora.
Prace Komisji są tajne.
Decyzja Komisji o przyznaniu Nagrody jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
Laureatem nagrody głównej w Konkursie zostanie osoba, której filmik zostanie najwyżej
oceniony przez Komisję (pod uwagę brane będą przede wszystkim walory artystyczne
nagrania)
Nagroda druga oraz nagroda pocieszenia przyznane zostaną kolejno pozostałym Laureatom
nagród, biorąc pod uwagę walory artystyczne nagrania.
Każdy z Laureatów Konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie o swojej wygranej oraz
o miejscu i terminie odbioru nagrody. W przypadku 2-krotnej nieskutecznej próby kontaktu
telefonicznego, nagroda zostanie przyznana innemu Uczestnikowi Konkursu. Warunkiem
otrzymania nagrody oraz wyemitowania nagrodzonego filmiku jest podpisanie przez Laureata
niniejszego Regulaminu.
Lista Laureatów Konkursu zostanie ogłoszona w dniu 20 grudnia 2016 roku po Grudziądzkim
Serwisie Informacyjnym emitowanym o godz. 17:15.
Nagrodzone filmiki zostaną wyemitowane przez Organizatora Konkursu w dniu 20 grudnia
2016 po Grudziądzkim Serwisie Informacyjnym o godz. 17:15 oraz po każdej powtórce
serwisu z tego dnia. Organizator zastrzega sobie możliwość dodatkowych emisji nagrodzonych
filmików.
Nagrody zostaną wydane Laureatom w siedzibie TVK SM do dnia 22 grudnia 2016 roku.
Warunkiem otrzymania nagrody w Konkursie jest przekazanie przez Laureata własnoręcznie
podpisanego egzemplarza Regulaminu Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
brak możliwości dostarczenia Laureatom nagród z przyczyn zawinionych lub niezawinionych
leżących po ich stronie.
Laureat potwierdza odbiór nagrody własnoręcznym podpisem na protokole odbioru nagrody.

§ 5 Prawa autorskie
Na mocy niniejszego Regulaminu Uczestnik konkursu zobowiązuje się do przeniesienia autorskich
praw majątkowych na Organizatora konkursu. Z chwilą przyjęcia utworu (filmiku) przez
Organizatora (jego dostarczenia, nadesłania) nabywa on nieodpłatnie prawo do rzeczy ruchomej, na
której utrwalono utwór (filmik) oraz nieodpłatne prawo do wyłącznego korzystania z utworu na
następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania na jakimkolwiek nośniku,
b) zwielokrotnienia każdą techniką,
c) wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań
i wielkości nakładów,
d) wprowadzania do obrotu , użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
e) nadania w ilości nieograniczonej,
f) reemisji w ilości nieograniczonej,
g) emisji na stronach internetowych,
h) wykorzystania w innych utworach, wykorzystania w celach promocyjnych i reklamowych,
i) publicznego udostępniania w taki sposób i w takim miejscu aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
j) wprowadzania zmian i skrótów,
k) udzielania licencji na wykorzystanie na polach eksploatacji wskazanych wyżej.

§ 6 Postępowanie reklamacyjne
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Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie na adres - Telewizja Kablowa Spółdzielni
Mieszkaniowej w Grudziądzu, ul. Piotra Skargi 1, 86-300 Grudziądz z dopiskiem: ,,konkurs
świąteczny” do dnia 21 grudnia 2016 r. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje
data doręczenia reklamacji pod wskazany w niniejszym punkcie adres.
Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi, który wyraził zgodę na
uczestnictwo w Konkursie.
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz
adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora niezwłocznie.
Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik zostanie
powiadomiony o decyzji Organizatora niezwłocznie drogą telefoniczną oraz na adres e-mail
podany w reklamacji.
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Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem
będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
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.
Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych
w związku z Konkursem.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych
danych lub danych innej osoby.
Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości
nagrody.
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.
W trakcie trwania Konkursu treść niniejszego Regulaminu dostępna będzie na stronie
internetowej pod adresem www.tvsm.pl.
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.
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zm.). Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich danych
osobowych oraz prawo ich poprawiania.
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – imienia,
nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail podanych wraz z dostarczoną pracą
konkursową do celów związanych z uczestnictwem w Konkursie oraz na opublikowanie
i przedstawienie imienia i nazwiska oraz zdjęć z wręczenia nagród na stronie internetowej
www.tvsm.pl oraz w Grudziądzkim Serwisie Informacyjnym emitowanym przez Organizatora.

……………………………………………………………..
(data i podpis Uczestnika)

