
 

Regulamin naboru uczestników do audycji pod tytułem „Michniewicz. Inny świat” 

 

 

§ 1 

Postanowienia wstępne 

 

1. STAVKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ordynackiej 14/9, zarejestrowana w 

Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000243109, NIP 5252349294, 

zwana dalej „Stavka” organizuje nabór uczestników do audycji telewizyjnej pod tytułem 

„Michniewicz. Inny świat”, emitowanej w kanale TTV oraz rozpowszechnianej w inny 

sposób, określanej dalej jako „Audycja”.  

2. Nabór będzie prowadzony od dnia. 1.11.2013r do odwołania. Zasady naboru określa 

niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”.  

3. W Audycji biorą udział osoby, które razem z Prowadzącym wyjeżdżają i spędzają za 

granicą 3 dni, w trakcie których udział w czynnościach wykonywanych przez mieszkańców 

danych regionów.  

4. Zamiar uczestnictwa w Audycji we własnym imieniu mogą zgłaszać osoby pełnoletnie, 

które spełniają wymagania przewidziane Regulaminem.  

 

§2  

Warunki zgłoszenia uczestnictwa w Audycji 

 

1. Aby zgłosić zamiar uczestnictwa w Audycji należy wysłać wiadomość zatytułowaną 

„CASTING - MICHNIEWICZ”, pocztą elektroniczną do STAVKA, na następujący adres: 

casting@ttv.pl. 

2. Wiadomość ze zgłoszeniem uczestnictwa powinna zawierać wypełnioną ankietę 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

3. Osoba, która zgłasza STAVKA zamiar wzięcia udziału w Audycji, w trybie wskazanym w 

Regulaminie określana jest dalej jako „Zgłaszający”.  

4. Koszty związane z wysłaniem zgłoszenia, o którym mowa w §2 ust. 1 Regulaminu są 

uzależnione od warunków dostępu do sieci Internet, oferowanych przez dostawcę usługi 

dostępu do sieci Internet i nie zależą w żaden sposób od STAVKA. 

 

§3 

Wyłanianie kandydatów na uczestników Audycji przez STAVKA 

 

1. Spośród Zgłaszających STAVKA oraz producent wykonawczy Audycji dokona wyboru 

potencjalnych uczestników Audycji. Z wybranymi w ten sposób potencjalnymi uczestnikami 

Audycji będą się kontaktować przedstawiciele STAVKA, w celu uzgodnienia możliwości i 

warunków ewentualnego udziału w Audycji.  

2. Przesłanie zgłoszenia, czy zgłoszeń w trybie wskazanym w Regulaminie nie daje 

Zgłaszającym jakiejkolwiek gwarancji wzięcia udziału w Audycji. STAVKA  o zastrzega, że 

może nie udzielić Zgłaszającemu żadnej odpowiedzi na przesłane zgłoszenie. Oznacza to, że 

STAVKA nie jest zainteresowana podjęciem ze Zgłaszającym rozmów na temat możliwości i 

warunków wzięcia udziału w Audycji.  

3. Wybranie przez STAVKA Zgłaszającego lub osób, na rzecz których działa jako 

potencjalnych uczestników Audycji w trybie wskazanym w §3 ust. 1 Regulaminu, czy 



podjęcie lub prowadzenie rozmów na temat możliwości i warunków udziału w Audycji 

również nie jest równoznaczne z uzyskaniem przez Zgłaszającego jakiegokolwiek prawa do 

domagania się wzięcia udziału w Audycji.  

4. Biorąc pod uwagę charakter i założenia merytoryczne Audycji oraz szczególne 

predyspozycje osób, które mają w niej uczestniczyć, jedyną okolicznością potwierdzającą 

wybór Zgłaszającego jako uczestnika Audycji jest odrębna umowa, którą Zgłaszający zawiera 

ze STAVKA. Umowa ta w sposób szczegółowy reguluje prawa i obowiązki stron związane z 

realizacją i udziałem w Audycji. Do czasu zawarcia takiej umowy w formie pisemnej 

Zgłaszający nie uzyskują jakichkolwiek uprawnień związanych z udziałem w Audycji.   

 

§4 

Postępowanie reklamacyjne 

 

1. Reklamacje związane ze zgłaszaniem uczestnictwa w Audycji mogą być kierowane do 

STAVKA wyłącznie w formie pisemnej, na adres Stavka sp. z o.o., ul. Ordynacka 14/9; 00-

358 Warszawa, z dopiskiem „Michniewicz inny świat – nabór”.  

2. Reklamacje należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od dnia, w którym 

zaistniało zdarzenie będące podstawą reklamacji.  

3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data 

doręczenia jej do STAVKA.  

4. Do rozstrzygania reklamacji powołany jest przedstawiciel STAVKA. Reklamacje będą 

rozpatrywane przez przedstawiciela STAVKA nie później niż w terminie 14 dni od daty 

otrzymania reklamacji.  

5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym 

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

6. Decyzja przedstawiciela STAVKA, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 

 

§5 

Publikacja Regulaminu Konkursu 

 

Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać w 

siedzibie Organizatora (ul. Ordynacka 14/9; 00-358 Warszawa) oraz na ttv.pl.  

 

§6 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Dane osobowe Zgłaszających są przetwarzane przez STAVKA (STAVKA Spółkę z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Ordynacka 14/9; 00-358 

Warszawa), wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia naboru do Audycji 

- nie dłużej niż przez okres przeprowadzania tego naboru i do przedawnienia ewentualnych 

roszczeń.  

2. STAVKA będzie przechowywała 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. STAVKA nie będzie przekazywała danych osobowych innym podmiotom.  

4. STAVKA może zwrócić się do Zgłaszającego z prośbą o wyrażenie zgody na 

przetwarzanie innych danych osobowych Zgłaszającego lub dla innych celów wyraźnie 

wskazanych przez STAVKA. W przypadku, w którym Uczestnik wyrazi zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka będzie zarejestrowana podczas rozmowy 



telefonicznej w postaci pliku multimedialnego. O dokonywaniu rejestracji rozmowy 

Zgłaszający będzie poinformowany.  

5. Zgłaszający 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 STAVKA na adres: ”Administrator Danych 

Osobowych Stavka sp. z o.o., ul. Ordynacka 14/9; 00-358 Warszawa”.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych 

niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Zgłaszającego może prowadzić do pominięcia jego 

kandydatury przez STAVKA.  

7. W celu ułatwienia Zgłaszającemu kontaktu w sprawie podania swoich danych osobowych i 

udzielenia zgody na ich przetwarzanie STAVKA zapewniła dostęp do specjalnej skrzynki 

mailowej: casting@ttv.pl  

 

§7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zgłoszenie zamiaru uczestnictwa w Audycji oznacza wyrażenie zgody na warunki 

Regulaminu.  

2. STAVKA przysługuje prawo zmiany Regulaminu, a także przerwania, zawieszenia lub 

zmiany terminu przeprowadzenia naboru do Audycji.  

3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu STAVKA 

poda taką informację do publicznej wiadomości w sposób określony dla publikacji 

Regulaminu.  

4. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje STAVKA.  

5. STAVKA nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez podmioty trzecie, w 

tym za usługi telekomunikacyjne oraz usługi dostępu do sieci Internet, z których korzystać 

będą Zgłaszający. 
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