
 
Regulamin Konkursu „Zakręceni- bilety do teatru” 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. STAVKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ordynackiej 14 lok. 9, zarejestrowana w rejestrze 
przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS: 0000243109 zwana dalej „Stavka” 
i/lub „Organizator”, jest organizatorem konkursu internetowego pod nazwą „Zakręceni- bilety do teatru”, 
zwanego dalej „Konkursem”.  
2. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki przeprowadzenia Konkursu, który będzie 
prowadzony w terminie od 26.04 godz. 10:00 do 10.05 roku godz. 23:59. 
3. Udział w Konkursie jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.ttv.pl 
4. Pracownicy Stavka oraz członkowie ich najbliższych rodzin, a także osoby bezpośrednio związane z 
organizowaniem i przebiegiem Konkursu oraz małżonkowie, krewni i powinowaci tych osób nie mogą brać 
udziału w Konkursie.  

§ 2 
Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, 
mieszkające na terenie Polski, które spełniają wszystkie postanowienia, warunki i wymagania przewidziane 
Regulaminem (dalej „uczestnik”).  
2. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych (uczestników) będących użytkownikami serwisu 
internetowego znajdującego się pod adresem www.ttv.pl  
3. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik przesyła „zgłoszenie konkursowe”, w którego skład wchodzą:  
a) Praca konkursowa w formie odpowiedzi na 1 pytanie (zawierającej max. 700 znaków ze spacjami): W 
szóstym odcinku programu "Zakręceni", emitowanym 5 maja o 18:05 na antenie TTV, w którym tematem 
przewodnim był walc, zobaczyliśmy taniec Moniki Pyrek i Marcina Rowińskiego. Para tańczyła do piosenki 
pt.: ""Where The Wild Roses Grow" Nicka Cave’a. Tancerze opowiedzieli w nim pewną historię. Czekamy na 
Waszą interpretację tego występu. Napiszcie nam, jaką historię w tym tańcu widzicie.  (dalej łącznie „Praca 
Konkursowa”). Dopuszczalne formaty Prac Konkursowych: PDF, Doc, Docx. Pliki w innym formacie nie będą 
brane pod uwagę w Konkursie. Wielkość pliku nie może przekroczyć 1 MB.  
b) Dane uczestnika: imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, dokładny adres zamieszkania oraz telefon 
kontaktowy.  
4. Praca Konkursowa nie może zawierać jakichkolwiek przekazów promocyjnych lub reklamowych m.in. 
towarów, usług, znaków towarowych i/lub podmiotów.  
5. Nadesłane poprawnie (tzn. zgodnie z Regulaminem) zgłoszenia konkursowe będą oceniane przez Jury 
Konkursowe. Kryterium oceny Jury Konkursowego będzie wybór najciekawszej i najbardziej kreatywnej Pracy 
Konkursowej.  
6. W celu weryfikacji uczestnika i/lub wydania zwycięzcy nagrody konkursowej, uczestnik Konkursu jest 
zobowiązany do podania danych określonych w ust. 3 pkt (b) niniejszego paragrafu.  
7. Imiona, nazwiska, adres zamieszkania (miejscowość) oraz Praca Konkursowa uczestników, którym zostaną 
przyznane nagrody w Konkursie mogą być udostępnione publicznie na stronie www.ttv.pl.  
8. Przystępując do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w § 2 i § 3 Regulaminu, uczestnik 
Konkursu:  
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a) oświadcza i gwarantuje, że inne osoby wymienione w Pracy Konkursowej wyrażają zgodę na wykorzystanie 
przez Organizatora swojego imienia i nazwiska, pseudonimu, wykorzystanego w Pracy Konkursowej w zakresie 
wskazanym w ust. 8 niniejszego paragrafu i ponosi z tego tytułu wyłączną odpowiedzialność, a ww. osoby  
udzieliły przedmiotowej zgody na piśmie;  
b) oświadcza, że nadesłana Praca Konkursowa  jest stworzona przez uczestnika osobiście, jest oryginalna, nie 
narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich; 
c) udziela Stavka nieodpłatnego zezwolenia (nieograniczonego w czasie i przestrzeni) na korzystanie przez 
Stavka z przesłanej wraz ze zgłoszeniem konkursowym Pracy Konkursowej poprzez utrwalenie, zamieszczenie w 
bazie danych oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Pracy Konkursowej w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. na stronie internetowej pod adresem www.ttv.pl).  
9. Uczestnik Konkursu przesyłając Pracę Konkursową upoważnia Organizatora do decydowania o sposobie 
oznaczenia (i podpisywania) nadesłanej przez uczestnika Pracy Konkursowej, podanymi przez uczestnika 
danymi w celu ich opisania, w tym do usuwania słów wulgarnych i obraźliwych jeśli takie znajdą się w podanych 
przez uczestnika danych. Uczestnik zezwala na usuwanie danych osobowych osób wymienionych w Pracy 
Konkursowej. 

10. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie Prac Konkursowych zawierających 
treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, zniesławiających, 
obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących 
piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich 
innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.  

11. Przystępując do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w § 2 Regulaminu, uczestnik 
Konkursu akceptuje warunki Regulaminu. 

12. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.  
 

§ 3 
Przebieg Konkursu 

1. Konkurs polega na przesłaniu przez uczestnika w określonym terminie (szczegółowo  opisanym w § 1 pkt. 2) 
Pracy Konkursowej w formie opisu zgodnie z § 2 pkt 3. Regulaminu.  
2. Prace Konkursowe powinny być przesyłane na  
adres email: redakcja@ttv.pl (tytuł wiadomości: „Zakręceni- bilety do teatru”) 
3. Stavka powołuje 3-osobowe Jury konkursowe, które po zapoznaniu się z nadesłanymi do Konkursu Pracami 
wybierze najciekawsze, jego zdaniem opisy w odpowiedzi na pytanie dodatkowe i przy poprawnej odpowiedzi 
na pierwsze pytanie. Jury Konkursu podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.  
4. W ciągu jednego dnia od zakończenia Konkursu Jury konkursowe wyłoni spośród nadesłanych zgłoszeń 
autora najciekawszej Pracy Konkursowej, który zostanie zwycięzcą nagrody przewidzianej w Konkursie.  
5. Jeden uczestnik może zgłosić najwyżej jedną Pracę Konkursową.  
6. W razie, gdy uczestnik Konkursu, z którym skontaktuje się mailowo Stavka, nie będzie spełniać warunków 
określonych niniejszym Regulaminem lub nie potwierdzi swojego udziału w Konkursie, uczestnik traci 
możliwość otrzymania Nagrody.  
7. Z przebiegu głosowania i wyboru zwycięskich Prac konkursowych sporządza się protokół, który podpisywany 
jest przez Jury Konkursowe.  

§ 4 
Nagrody 

1. Nagrodą w konkursie są dwa podwójne zaproszenia na spektakl „I move you” w Teatrze Projekt Warszawa, 
ul. Wał Miedzeszyński 384 w Warszawie w dniu 16 maja 2013 r. oraz jedno podwójne zaproszenie na spektakl „I 
move you” w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz 
2. Decyzję o przyznaniu Nagrody Zwycięzcy Konkursu podejmuje Jury Konkursowe. Decyzja o przyznaniu 
Nagrody jest ostateczna. Nieodebrana Nagroda ewentualnie Nagroda, do której prawo – zgodnie z 
postanowieniami Regulaminu - utracił konkretny uczestnik przypadnie kolejnej osobie spełniającej warunki 
regulaminu.  
3. Nie ma możliwości zamiany Nagrody na inną nagrodę ani na jej ekwiwalent w gotówce.  

mailto:redakcja@ttv.pl


4. Nagrody będą do odebrania przez Zwycięzców w kasie teatru przed spektaklem.  
5. Za wydanie nagród w Konkursie odpowiada Stavka. Wydanie nagrody rzeczowej w Konkursie nie wiąże się z 
obowiązkiem uiszczenia podatku od nagrody. 
6. Osoby towarzyszące Uczestnikowi, zwycięzcy nagrody, muszą mieć ukończone 13 lat.  

§ 5 
Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na 
adres: Stavka sp. zo.o., ul. Ordynacka 14 lok. 9, 00-358 Warszawa, z dopiskiem „Komisja Sprawdzająca – 
Konkurs „Zakręceni- bilety do teatru” 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 listu 
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 najpóźniej w 
ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.  
5. Decyzja Komisji Sprawdzającej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.  

§ 6 
Publikacja Regulaminu Konkursu 

Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Organizatora 
(ul. Ordynacka 14 lok. 9, 00-358 Warszawa) oraz na stronie internetowej pod adresem www.ttv.pl  

§ 7 
Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem Danych Osobowych uczestników Konkursu jest Stavka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  

00-358, ul. Ordynacka 14 lok. 9. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie 

niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika Konkursu, wydania Nagrody 

Zwycięzcy Konkursu i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania (to jest 

miejscowości) Zwycięzcy Konkursu, w tym również na stronie internetowej www.ttv.pl - nie dłużej niż przez 

okres przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe Zwycięzców 

Konkursu mogą zostać przekazane „eBilet” z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 47 oraz Teatr Projekt 

Warszawa z siedzibą w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 384,  w celu potwierdzenia tożsamości i wydania 

Nagród. 

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. Uczestnik 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, Stavka sp. z o.o., ul. Ordynacka 14 lok. 9, 00-358 Warszawa”.  



4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych do 
kontaktu lub weryfikacji Zwycięzców Konkursu może prowadzić do odmowy przyznania prawa do Nagrody lub 
odmowy jej wydania.  

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.  
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:  
a) usługi telekomunikacyjne, pocztowe lub kurierskie, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu, w tym w 
szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, czytelność lub poprawność połączeń telefonicznych, a 
także innych kwestii technicznych mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność zgłoszeń 
do Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz 
inne parametry techniczne połączeń internetowych lub telekomunikacyjnych;  
b) zgłaszanie się do Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami 
Regulaminu, w tym również wynikające z niewłaściwego jego zrozumienia.  
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania lub skorzystania z jakiejkolwiek 
Nagrody z powodów od Organizatora niezależnych.  
4. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator. 

 


