
 
ANEKS 1/2014 

 DO ZASAD UDZIAŁU W KONKURSIE WOKALNYM POD TYTUŁEM X-FACTOR –  
NAGRODA DODATKOWA 

 
§ 1 

W paragrafie V ETAP KONKURSU – KONCERTY NA ŻYWO „Zasad udziału w konkursie wokalnym 
pod tytułem X-Factor” zmienia się brzmienie zapisu w punkcie 16, który aktualnie otrzymuje 
brzmienie: 

1. Telewizja TVN, zwana dalej „Nadawca” oraz TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Wiertniczej 166, zwana dalej „Współorganizatorem” zdecydowali o przyznaniu 
Zwycięzcy Programu Nagrody Dodatkowej/Specjalnej. 

2. Zwycięzca – wybrany przez widzów Programu -  otrzyma Nagrodę Dodatkową: rzeczową -  
samochód osobowy o wartości brutto 41.490 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy czterysta 
dziewięćdziesiąt złotych) oraz nagrodę pieniężną w wysokości 4.610 zł(słownie: cztery tysiące 
sześćset dziesięć złotych). Łączna wartość nagrody wynosi 46.100 zł (słownie: czterdzieści 
sześć tysięcy sto zł). 

3. Nagroda Dodatkowa przyznawana w Konkursie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 
podatkiem dochodowym w wysokości 10% łącznej wartości. Nagroda zostanie wydana 
Zwycięzcy po pobraniu od Zwycięzcy należnego podatku od nagrody. Zwycięzca otrzyma 
wyłącznie nagrodę rzeczową. 

4. Nie ma możliwości zamiany nagrody rzeczowej na inną nagrodę ani na gotówkę. 
5. Za wydanie Nagrody Dodatkowej oraz pobranie i odprowadzenie podatku od nagrody  

odpowiada TVN Media.  
 

§ 2 

1. Pozostałe zapisy Regulaminu nie ulegają zmianie. 
2. Aneks wchodzi w życie z dniem 18 marca 2013 roku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEKS 2/2014 
 DO ZASAD UDZIAŁU W KONKURSIE WOKALNYM POD TYTUŁEM X-FACTOR –  

NAGRODA DODATKOWA 
 

§ 1 

W paragrafie V ETAP KONKURSU – KONCERTY NA ŻYWO „Zasad udziału w konkursie wokalnym 
pod tytułem X-Factor” zmienia się brzmienie zapisu w punkcie 16, który aktualnie otrzymuje 
brzmienie: 

1. Telewizja TVN, zwana dalej „Nadawca” oraz TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Wiertniczej 166, zwana dalej „Współorganizatorem” zdecydowali o przyznaniu 
Zwycięzcy Programu Nagrody Dodatkowej/Specjalnej. 

2. Zwycięzca – wybrany przez widzów Programu -  otrzyma Nagrodę Dodatkową: rzeczową -  
samochód osobowy o wartości brutto 41.490 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy czterysta 
dziewięćdziesiąt złotych) oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10.373 zł(słownie: dziesięć 
tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote). 

3. Nagroda Dodatkowa przyznawana w Konkursie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 

podatkiem dochodowym w wysokości 20% łącznej wartości. Nagroda zostanie wydana 

Zwycięzcy po pobraniu od Zwycięzcy należnego podatku od nagrody.  

4. Nie ma możliwości zamiany nagrody rzeczowej na inną nagrodę ani na gotówkę. 
5. Za wydanie Nagrody Dodatkowej oraz pobranie i odprowadzenie podatku od nagrody  

odpowiada TVN Media.  
 

§ 2 

1. Pozostałe zapisy Regulaminu nie ulegają zmianie. 
2. Aneks wchodzi w życie z dniem 31 maja 2014 roku. 

 
 


