
Regulamin Konkursu „Jesień w TVN” 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 
1. Konkurs organizowany jest przez TVN Media z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166 (02-

952 Warszawa), zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego KRS: 0000374849, NIP: 527-26-44-004 zwaną dalej „Organizatorem”. 
 

2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji konkursu „Jesień w 

TVN”, zwanego dalej ”Konkursem”. 
 

3. Konkurs adresowany jest do Klientów Biura Reklamy TVN Media. 
 

4. Zasady i regulamin konkursu jest zamieszczony na stronie www.reklama.tvn. 

 
 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać zadanie konkursowe i przesłać je na wskazany 
adres mailowy: reklama@tvn.pl w tytule maila prosimy napisać: „Jesień w TVN”. 

 

2. W mailu o którym mowa w par 4 ust. 2 Regulaminu znajduje się 1 pytanie, które jest otwartym 
pytaniem konkursowym. Należy na nie odpowiedzieć ciekawie i wyczerpująco. Spośród 

nadesłanych maili Jury Konkursowe konkursu TVN wybierze piętnaście najciekawszych i 
najbardziej wyczerpujących odpowiedzi na pytanie otwarte, których autorzy zostaną zwycięzcami 

nagród. 

 
 

III. CZAS TRWANIA KONKURSU 
 

1. Konkurs będzie prowadzony w dniach od 22 do 30 sierpnia 2013. 
 

IV. PRZEBIEG KONKURSU  

 
1. Konkurs „Jesień w TVN” rozpoczyna się w dniu 22 sierpnia o godz. 9:00, przy czym czas na 

przysyłanie odpowiedzi jest do końca dnia 30 sierpnia 2013, a w dniu 2 września jury wyłoni 
pięciu zwycięzców oraz przyzna 10 nagród dodatkowych. 

 

2. W celu wygrania nagrody uczestnicy winni są udzielić odpowiedzi na pytanie: „Z jakimi emocjami 
kojarzy Ci się kropka TVN?”. 

 
3. Zwycięzcy nagród zobowiązani są do podania adresu pocztowego, na który Organizator dostarczy 

nagrodę. 

 
4. W dniu 3 września zwycięzcy nagród w Konkursie zostaną powiadomieni o wygranej wiadomością 

poczty e-mailowej przesłaną Uczestnikowi na adres uzyskany przez Organizatora. Nagrody zostaną 
wysłane przesyłką kurierską na koszt Organizatora. 

  
5. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie „Jesień w TVN” tylko jeden raz. 

 

 
 

 
V. NAGRODY W KONKURSIE  

 

1. W konkursie do wygrania jest 15 zaproszeń dwuosobowych na nagrania programów TVN. Za 
najciekawsze odpowiedzi będą przyznane nagrody rzeczowe: 5 zaproszeń dwuosobowych na 

nagrania odcinków programu Mam Talent o wartości każdego podwójnego zaproszenia w 



wysokości 200 zł brutto oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody 
rzeczowej, tj. 22 zł. na pokrycie należnego podatku od nagrody. Zwycięzcy otrzymają wyłącznie 

nagrodę rzeczową. 

 
2. Ponadto Organizator przyzna także 5 zaproszeń dwuosobowych na nagrania odcinków Kuba 

Wojewódzki oraz 5 zaproszeń dwuosobowych na plan zdjęciowy serialu emitowanego przez stację 
TVN.  

 
3. Za wydanie nagród rzeczowych i odprowadzenie 10% podatku od nagród odpowiada Organizator.  

 

4. Nie ma możliwości zamiany wygranej nagrody rzeczowej na inną nagrodę rzeczową lub na 
nagrodę pieniężną. 

 
5. Nagrody zostaną wydane w ciągu 7 dni od zakończenia Konkursu. Nieodebrana nagroda pozostaje 

własnością Organizatora. 

 
VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 
1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie 

pisemnej, na adres: TVN Media, ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, z dopiskiem „Komisja 
Sprawdzająca –  Konkurs Jesień w TVN” w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu. Do 

rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca składająca się z przedstawicieli 

Organizatora. 
 

2. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data doręczenia 
pisma Organizatorowi. 

 

3. Reklamacje złożone przez Uczestników będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie 
później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

 
4. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym 

wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą. 
 

5. Decyzja Komisji Sprawdzającej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.  

 
 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu są przetwarzane przez Organizatora (TVN Media  

z siedzibą w Warszawie  02-952, ul. Wiertnicza 166), wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla 
przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu i wydania Nagrody 

zwycięzcy. 
 

2. Organizator będzie przechowywał Dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,  

w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, 

utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 

3. Organizator konkursu nie będzie przekazywał Danych osobowych innym podmiotom. 
 

 

4. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz do ich 
poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania 

danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez 
prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do 

Organizatora  

na adres: ”Administrator Danych Osobowych, TVN Media, ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa”. 
 



5. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie Danych osobowych 
niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zwycięzcy Konkursu może prowadzić do odmowy 

przyznania prawa do Nagrody lub odmowy jej wydania.  

 

6. W celu ułatwienia Uczestnikowi Konkursu kontaktu w sprawie odbioru Nagrody, podania swoich 
Danych osobowych i udzielenia zgody na ich przetwarzanie Organizator zapewnił dostęp do 

specjalnej skrzynki mailowej: reklama@tvn.pl. 


