Regulamin Konkursu
„Bezcenne Niespodzianki Podaj dalej!”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnicy powinni zapoznać się z postanowieniami
Regulaminu.
1.2 Organizatorem niniejszego Konkursu jest Robert Wojkowski prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź,
www.smolar.pl (dalej: „Organizator”), który działa na zlecenie TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, ul. Wiertnicza 166, 02-952.
1.3 Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.4 Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 09.09.2018 r. do 05.11.2018 r., przy czym czynności
związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji zakończą
się najpóźniej do dnia 26.11.2018 r.
1.5 Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną czy audioteksową,
których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (t.j. Dz.U.2018 poz. 165 ze zm.).
1.6 Celem Konkursu jest nagradzanie Laureatów Konkursu na zasadach wskazanych w Regulaminie.
2. DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:
2.1 Konkurs – Konkurs organizowany pod nazwą „Bezcenne Niespodzianki Podaj Dalej!” opisany w
niniejszym Regulaminie;
2.2 Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu, określający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz
prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora Konkursu. Regulamin Konkursu jest jawny
i powszechnie dostępny w czasie trwania Konkursu na Stronie internetowej konkursu pod adresem:
www.bezcenneniespodzianki.pl w zakładce „Konkurs Podaj dalej!” oraz na stronie internetowej
Organizatora pod adresem: www.smolar.pl/konkurs-bezcenne-niespodzianki, a także w biurze
Organizatora: ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź;
2.3 Uczestnik – osoba, która dokonała prawidłowego i skutecznego Zgłoszenia do Konkursu oraz
spełnia wszystkie warunki określone w Regulaminie, w tym warunek o posiadaniu karty Mastercard i/lub
Maestro.
2.4 Zgłoszenie – (jako zgłoszenie rozumie się) zaakceptowanie przez Uczestnika postanowień
niniejszego Regulaminu, wypełnienie formularza zgłoszeniowego, a także prawidłowe i skuteczne
rozwiązanie Zadania konkursowego z pkt. 2.6 lit. a) Regulaminu. Do niniejszego Konkursu Uczestnicy
mogą zgłosić się poprzez Stronę internetową konkursu. Szczegółowy opis przystąpienia do Konkursu
zawarty jest w pkt. 5 Regulaminu;
2.5 Strona internetowa konkursu – przygotowana specjalnie dla potrzeb niniejszego Konkursu strona
internetowa dostępna pod adresem: www.bezcenneniespodzianki.pl w zakładce „Konkurs Podaj dalej!”
2.6 Zadanie konkursowe:
a) w pierwszej części Konkursu Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na zadany temat,
który brzmi następująco: „Opisz bezcenną niespodziankę, którą chcesz podarować wyjątkowej osobie.”.
Rozwiązanie w/w Zadania konkursowego może składać się z maksimum 500 znaków pisarskich
włącznie ze „spacjami”.
b) w drugiej części Konkursu (tzw. Wielkim Finale) Zadanie konkursowe polega na wykonaniu
autorskiego filmu uzasadniającego, dlaczego dana osoba ma zostać obdarowana bezcenną
niespodzianką. Nagranie powinno być amatorskie, wykonane spontanicznie przez uczestnika i może
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zwierać jedynie jego wypowiedź. W/w rozwiązanie Zadania konkursowego zwane będzie dalej „filmem
konkursowym”.
Film konkursowy musi być wykonany w formacie mp4 i nie może trwać dłużej niż 2 minuty. Film musi
zostać przesłany poprzez wiadomość e-mail na adres e-mail Organizatora: konkursy@smolar.pl.
Jury konkursowe oceniając rozwiązanie Zadania konkursowego z pierwszej i drugiej części Konkursu
weźmie pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria:




kreatywność i oryginalność;
jakość wykonania,
argumentację Uczestnika, dlaczego wskazana przez niego osoba powinna zostać obdarowana
właśnie zaproponowaną „bezcenną niespodzianką”

Rozwiązanie Zadania konkursowego z pierwszej i drugiej części Konkursu musi spełniać łącznie
następujące warunki:

praca musi być wykonana na zadany temat;

Uczestnik musi być autorem pracy lub musi dysponować autorskimi prawami majątkowymi do
zgłaszanego rozwiązania Zadania konkursowego;

w przypadku, kiedy na filmie konkursowym poza Uczestnikiem znajdować się będzie inna
osoba/osoby, Uczestnik musi mieć zgodę tej osoby/osób na wykorzystanie jej/ich wizerunku i/lub
głosu i/lub wypowiedzi w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie; zgodę tę Uczestnik
zobowiązany jest dostarczyć na każde żądanie Organizatora lub TVN.
Rozwiązanie Zadania konkursowego z pierwszej i drugiej części Konkursu z nie może zawierać treści
sprzecznych z Regulaminem, prawem, dobrymi obyczajami, a w szczególności nie może:

zawierać treści o charakterze niemoralnym, nieetycznym, obraźliwym, oszczerczym,
ksenofobicznym, zniesławiającym, pornograficznym, natury politycznej;

wzywać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich pochodzenie,
tożsamość etniczną, narodowość, rasę, wyznanie, orientację seksualną czy poglądy polityczne;

stanowić groźby wobec osoby czy grupy osób;

wzywać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu, ani też propagować
zbrodni wojennych czy zbrodni wobec ludzkości;

zachęcać do popełnienia samobójstwa;

promować towarów uzyskanych nielegalnie czy z naruszeniem jakichkolwiek przepisów;

naruszać jakichkolwiek praw do znaków towarowych czy chronionych symboli, praw autorskich czy
praw osobistych ani zawierać żadnych marek, z wyłączeniem marki TVN, wizerunku/ów i/lub
głosu/ów i/lub wypowiedzi czy nazwisk osób znanych publicznie, ani innych treści chronionych
prawami własności intelektualnej;

promować jakichkolwiek produktów lub usług (za wyjątkiem marki TVN);

propagować piractwa fonograficznego, komputerowego i in.;

upowszechniać wirusów i technik łamania danych;
oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
Uczestnicy, zgłaszając do Konkursu rozwiązanie Zadania konkursowego, wyrażają tym samym zgodę
na postanowienia Regulaminu, w szczególności opisane w pkt. 2.6 oraz pkt. 3.4 Regulaminu;
2.7 Finalista – Uczestnik, którego rozwiązanie Zadania konkursowego z pkt. 2.6 lit. a) Regulaminu,
zostało wyłonione w pierwszej części Konkursu przez Jury konkursowe. Uczestnik taki awansuje do
drugiej części Konkursu, tzw. Wielkiego Finału.
2.8 Laureat – Uczestnik, którego film konkursowy z pkt. 2.6 lit b) Regulaminu, został nagrodzony
w drugiej części Konkursu, tzw. Wielkim Finale, przez Jury konkursowe;
2.9 Komisja konkursowa – zespół osób powołanych przez Organizatora do nadzoru i organizacji
Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W skład Komisji konkursowej wchodzą osoby
wyznaczone przez Organizatora, w tym przedstawiciel TVN. Do zadań Komisji konkursowej należy w
szczególności czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu;
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2.10 Jury konkursowe – zespół osób powołanych przez Organizatora do wyłaniania Finalistów i
Laureatów Konkursu. W skład Jury konkursowego wchodzą osoby wyznaczone przez Organizatora, w
tym przedstawiciel TVN oraz Youtuber;
2.11 TVN – TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa
oraz TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa;
2.12 YouTube – serwis internetowy działający pod adresem: www.youtube.com, który umożliwia
bezpłatne umieszczanie, odtwarzanie, strumieniowe, ocenianie i komentowanie filmów;
2.13 Youtuber – osoba, która tworzy filmy i zamieszcza je na portalu YouTube.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
3.1 Z zastrzeżeniem pkt. 3.6 Regulaminu, Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być każda osoba
fizyczna, która w dniu zgłoszenia do Konkursu spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski (Konkurs przeznaczony jest tylko dla osób
zamieszkujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej);
b) jest osobą pełnoletnią (mającą ukończone 18 lat) oraz posiada pełną zdolność do czynności
prawnych;
c) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego treść;
d) podsiada kartę Mastercard i/lub kartę Maestro.
3.2 W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń
konkursowych w imieniu osób trzecich.
3.3 Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.
Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie
zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w
Konkursie. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika
postanowień Regulaminu.
3.4 Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że:
a) jest wyłącznym autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, jakie zgłasza w Zadaniu konkursowym zgodnie z pkt. 2.6 lit a) i b) Regulaminu;
b) powstałe w związku z niniejszym Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów
obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie
prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone;
c) ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora, TVN Media sp. z o.o., TVN S.A. za
niezgodność z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zwalnia Organizatora, TVN Media sp. z o.o.,
TVN S.A. od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym w/w oświadczeniami, w szczególności
w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im
praw.
3.5 Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone
w niniejszym Regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione
przypuszczenie, że Uczestnik Konkursu narusza zasady konkursu określone w niniejszym Regulaminie
lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym celu może żądać od Uczestnika
złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia
dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie.
Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia
powyższych żądań po przeprowadzeniu przez Organizatora postępowania wyjaśniającego, może
spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do
nagród wymienionych w pkt. 8 Regulaminu. W szczególności przyczyną wykluczenia zgłoszenia z
Konkursu może być:
a) naruszenie praw osób trzecich, w tym w szczególności nie uzyskania uprzedniej zgody osoby trzeciej
wyznaczonej przez Uczestnika do spełnienia Nagrody;
b) zawarcie w Zadaniu konkursowym treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, które
szczegółowo wymienione zostały w pkt. 2.6 Regulaminu.
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3.6 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy: Organizatora oraz firmy Smolar Agencja
Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, TVN Media
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z siedzibą w Warszawie. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin;
przez „członków rodzin” rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową,
rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.
3.7 Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
3.8 W przypadku wykrycia działań Uczestnika niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
przyznanie nagród w sposób niedozwolony, dany Uczestnik będzie pomijany w procesie przyznawania
nagród. Osoby wykluczone mogą nie być informowane o takich decyzjach.
4. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
4.1 Biorąc udział w Konkursie, każdy Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą
Pracy Konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U.2018 poz. 1191 ze zm., dalej „Ustawa”) oraz że przysługują mu pełne autorskie
prawa majątkowe do Pracy Konkursowej.
4.2 Organizator oraz TVN, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywają od Uczestnika
prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach
Konkursu Prac Konkursowych, będących utworami w rozumieniu Ustawy, w celu przeprowadzenia
Konkursu oraz rozpowszechniania utrwalonych treści Pracy Konkursowej na polach eksploatacji
wskazanych w pkt. 4.3 regulaminu.
4.3 Licencja niewyłączna do Prac Konkursowych udzielana jest nieodpłatnie, bez ograniczeń
terytorialnych, czasowych i ilościowych wraz z prawem sublicencji, na następujących polach
eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną
techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór
utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
c. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt. 4.3 lit.
a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
w tym nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity,
w multipleksach, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym
plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy,
oznaczania i produkcji towarów.
4.4 Organizator i TVN są uprawnieni do wykorzystania Prac Konkursowych do prowadzenia Konkursu
oraz dla własnych celów reklamowych i promocyjnych.
4.5 Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora oraz TVN do wykonywania praw zależnych do
Prac Konkursowych i rozporządzania tymi prawami. Organizator lub wskazana przez niego osoba lub
podmiot, jest uprawniony do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, łączenia z innymi utworami
i innych zmian oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami oraz zezwalania innym osobom
lub podmiotom na powyższe działania.
4.6 Laureat Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku / imienia i nazwiska /
wypowiedzi / głosu / artystycznego wykonania we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych
TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz TVN S.A. z siedzibą w Warszawie. Powyższa zgoda
obejmuje wszelkie formy komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału
reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych
takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS,
rozpowszechnianie w sieci Internet. Wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
4.7 Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(t.j. Dz. U. Dz.U.2018 poz.1025 ze zm.), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Laureatowi, nabywa
pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne, prawa do nagrodzonych Prac Konkursowych
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stanowiących utwór, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili wydania Nagrody Laureatowi,
w tym wymienionych w art. 50 Ustawy, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, czy też ilościowych,
co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną
techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór
utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt. 4.7 lit.
a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity,
multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach
wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i
produkcji towarów,
d) w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz
dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian
i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu,
e) w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego utworu, w zakresie decydowania o jego
pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,
f) prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonej Pracy Konkursowej,
g) wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w
charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów
reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe,
reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet.
4.8 Laureat upoważnia Organizatora oraz TVN do realizowania przysługujących mu osobistych
autorskich praw w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonej Pracy Konkursowej, w
zakresie decydowania o jej pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad
sposobem korzystania z Pracy Konkursowej. Uczestnik zobowiązuje się też, że nie będzie autorskich
praw osobistych do Pracy Konkursowej wykonywał.
4.9 Organizator oraz TVN uprawnieni są do wykonywania praw zależnych do Pracy Konkursowej
Laureata na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 4 Regulaminu, tj. do dokonywania wszelkich zmian
i modyfikacji w Pracy w całości lub części oraz dokonywania jej opracowań w całości lub części, w tym
dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Pracy, oraz
zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a
także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie.
4.10 Organizator jest uprawniony do korzystania z wizerunku Laureata zgodnie z postanowieniami
Regulaminu.
4.11 Organizator może upoważnić TVN do korzystania z praw do Prac nabytych przez niego bądź
udzielonych mu zgodnie z Regulaminem, a także do zgód określonych w Regulaminie.
4.12 Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzone
Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac
Konkursowych przez Organizatora lub TVN. W razie konieczności, Laureat na żądanie Organizatora
podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające (i) przeniesienie praw autorskich do
nagrodzonych Prac lub (ii) możliwość korzystania z utrwalonego na filmie z realizacji nagrody wizerunku
osób fizycznych.
4.13 Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w przypadku zgłoszenia przez
osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z
wykorzystaniem przez Organizatora Prac Konkursowych, do których prawa nabył na mocy Regulaminu.
4.14 Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na
zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw autorskich
majątkowych nie przysługuje Uczestnikowi dodatkowe wynagrodzenie.
5. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

Smolar | agencja promocyjno-reklamowa

5

5.1 W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien zastosować się do następującej procedury:
a) zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
b) wykonać Zadanie konkursowe, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
c) zgłosić się do Konkursu poprzez Stronę internetową konkursu.
5.2 Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną ilość rozwiązań Zadania konkursowego, jednakże
jedna osoba oraz osoby z jednego gospodarstwa domowego (przez termin „gospodarstwo domowe”
Organizator rozumie ten sam adres zamieszkania i/lub zameldowania Uczestników Konkursu) może
otrzymać tylko jedną Nagrodę w całym Konkursie. Dotyczy to również sytuacji, w której jedna osoba
zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej Nagrody. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych
Uczestników, jedna osoba zostanie nagrodzona jedną Nagrodą za pierwsze w kolejności prawidłowe
Zgłoszenie.
5.3 Takie samo rozwiązanie Zadania konkursowego może być zgłoszone tylko jeden raz. Każde kolejne
takie samo rozwiązanie Zadania konkursowego z pkt. 2.6 lit a) i/lub lit. b), będzie traktowane jako
duplikat i nie będzie brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu (prawidłowym Zgłoszeniem
konkursowym będzie pierwsze prawidłowo zgłoszone do Konkursu).
5.4 W celu zgłoszenia do niniejszego Konkursu, każdy Uczestnik powinien wejść na Stronę internetową
konkursu i dokonać zgłoszenia za pośrednictwem umieszczonego tam formularza
zgłoszeniowego poprzez podanie następujących danych i oświadczeń:
a) imię i nazwisko;
b) numer telefonu komórkowego;
c) adres e-mail;
d) miejscowość zamieszkania;
e) rozwiązać Zadanie konkursowe z pkt. 2.6 lit. a) Regulaminu, poprzez udzielenie odpowiedzi na
następujący temat: „Opisz bezcenną niespodziankę, którą chcesz podarować wyjątkowej osobie.”.
f) wybrać etap Konkursu, w którym Uczestnik chce wziąć udział (wybór, o którą Nagrodę walczy);
g) zaznaczyć oświadczeń o następującej treści:
□ „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.”;
□ „Zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu „Bezcenne Niespodzianki Podaj Dalej!” i akceptuję
jego treść.”;
□ „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa przez Administratora danych osobowych, którym jest Smolar Agencja Promocyjno –
Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź dla celów związanych z
organizacją i przeprowadzeniem Konkursu „Bezcenne Niespodzianki Podaj Dalej!”. Moje dane osobowe
udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie
danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia
zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem
ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą przetwarzane na zasadach opisanych w
Regulaminie w części Polityka Prywatności”.
5.5 Po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia, Uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie zgłoszeń do
Konkursu. Uczestnik Konkursu otrzyma potwierdzenie prawidłowego zgłoszenia oraz rejestracji w bazie
zgłoszeń, poprzez wyświetlenie informacji o prawidłowym przyjęciu zgłoszenia na Stronie internetowej
konkursu oraz dodatkowo poprzez otrzymanie wiadomości e-mail wysłanej na adres
e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt. 5.4 Regulaminu. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego
korzysta Uczestnik, powyższej informacji e–mail od Organizatora, w kategorii „wiadomości- śmieci” /
„spam” w skrzynce odbiorczej Uczestnika.
5.6 Warunkiem koniecznym Zgłoszenia się do Konkursu jest posiadanie urządzenia umożliwiającego
dostęp do Internetu wyposażonego w aktualną przeglądarkę internetową np.: Microsoft Edge, Chrome,
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Firefox, Opera lub Safari. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów
teleinformatycznych i/lub urządzeń od organizatora niezależnych np. za indywidualną konfigurację czy
legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzystają Uczestnicy.
6. ZASADY KONKURSU – POSTANOWIENIA OGÓLNE
6.1 Konkurs jest podzielony na dwie części, przy czym każda część została podzielona na 6 (słownie:
sześć) niezależnych od siebie etapów:
a) pierwsza część Konkursu, w której zostanie wyłonionych łącznie 18 (słownie: osiemnastu)
Finalistów, po 3 (słownie: trzech) Finalistów w każdym etapie Konkursu, którzy awansują do drugiej
części Konkursu, tzw. Wielkiego Finału;
b) druga część Konkursu, tzw. Wielki Finał, w którym zostanie wyłonionych łącznie 6 (słownie: sześciu)
Laureatów Nagród, po 1 (słownie: jednym) Laureacie w każdym etapie Konkursu. W drugiej części
Konkursu uczestniczą tylko i wyłącznie Finaliści pierwszej części Konkursu.
PIERWSZA CZĘŚĆ KONKURSU – WYŁONIENIE FINALISTÓW
6.2 W czasie trwania pierwszej części Konkursu wyłonionych zostanie łącznie 18 (słownie: osiemnastu)
Finalistów, po 3 (słownie: trzech) Finalistów przypadających na każdy etap Konkursu.
6.3 W pierwszej części Konkursu Nagroda w każdym etapie Konkursu jest inna, zgodnie z opisem
nagród zamieszczonym w pkt. 8 Regulaminu. Uczestnik sam decyduje, o jaką Nagrodę walczy, poprzez
dokonanie zgłoszenie w odpowiednim etapie Konkursu i wskazanie w zgłoszeniu, o jaką Nagrodę
rywalizuje.
6.4 Uczestnicy rywalizują ze sobą w ramach Konkursu o wybrane przez siebie Nagrody zgodnie
z poniższym schematem:
a) Uczestnik, który chce rywalizować o Nagrodę opisaną w pkt. 8.1 Regulaminu powinien dokonać
zgłoszenia do I-go etapu Konkursu, który trwać będzie od 09.09.2018 r. do 15.09.2018 r. oraz zaznaczyć
w formularzu zgłoszeniowym, że gra o Nagrodę opisaną w pkt. 8.1 Regulaminu,
b) Uczestnik, który chce rywalizować o Nagrodę opisaną w pkt. 8.2 Regulaminu powinien dokonać
zgłoszenia do II-go etapu Konkursu, który trwać będzie od 11.09.2018 r. do 17.09.2018 r. oraz
zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym, że gra o Nagrodę opisaną w pkt. 8.2 Regulaminu,
c) Uczestnik, który chce rywalizować o Nagrodę opisaną w pkt. 8.3 Regulaminu powinien dokonać
zgłoszenia do III-go etapu Konkursu, który trwać będzie od 13.09.2018 r. do 19.09.2018 r. oraz
zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym, że gra o Nagrodę opisaną w pkt. 8.3 Regulaminu,
d) Uczestnik, który chce rywalizować o Nagrodę opisaną w pkt. 8.4 Regulaminu powinien dokonać
zgłoszenia do IV-go etapu Konkursu, który trwać będzie od 15.09.2018 r. do 21.09.2018 r. oraz
zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym, że gra o Nagrodę opisaną w pkt. 8.4 Regulaminu,
e) Uczestnik, który chce rywalizować o Nagrodę opisaną w pkt. 8.5 Regulaminu powinien dokonać
zgłoszenia do V-go etapu Konkursu, który trwać będzie od 17.09.2018 r. do 23.09.2018 r. oraz
zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym, że gra o Nagrodę opisaną w pkt. 8.5 Regulaminu,
f) Uczestnik, który chce rywalizować o Nagrodę opisaną w pkt. 8.6 Regulaminu powinien dokonać
zgłoszenia do VI-go etapu Konkursu, który trwać będzie od 19.09.2018 r. do 25.09.2018 r. oraz
zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym, że gra o Nagrodę opisaną w pkt. 8.6 Regulaminu.
6.5 Zgłoszenie konkursowe w pierwszej części Konkursu jest ważne tylko w tym etapie Konkursu,
w którym zgłoszenie wpłynęło.
6.6 Wyłonienie Finalistów w pierwszej części Konkursu za poszczególne etapy Konkursu odbywać się
będzie w następujące dni:
- wybór Finalistów za I etap odbędzie się najpóźniej do dnia 19.09.2018 r.,
- wybór Finalistów za II etap odbędzie się najpóźniej do dnia 20.09.2018 r.,
- wybór Finalistów za III etap odbędzie się najpóźniej do dnia 21.09.2018 r.,
- wybór Finalistów za IV etap odbędzie się najpóźniej do dnia 26.09.2018 r.,
- wybór Finalistów za V etap odbędzie się najpóźniej do dnia 26.09.2018 r.,
- wybór Finalistów za VI etap odbędzie się najpóźniej do dnia 27.09.2018 r.
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6.7 W pierwszej części konkursu w każdym etapie konkursu zostanie wyłonionych przez Jury
konkursowe 3 (słownie: trzech) autorów najlepszych rozwiązań Zadania konkursowego z pkt. 2.6 lit. a)
Regulaminu, spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych zgłoszeń do danego etapu Konkursu.
Jury konkursowe każdorazowo oceni według kryteriów wskazanych w pkt. 2.6 Regulaminu, wszystkie
prawidłowo nadesłane rozwiązania Zadania konkursowego uwzględniając postanowienia niniejszego
Regulaminu. Uczestnicy, których rozwiązania Zadania konkursowego zostały wybrane przez Jury
konkursowe zostają Finalistami w danym etapie Konkursu i awansują do drugiej części Konkursu, tzw.
Wielkiego Finału.
6.8 Wszyscy Finaliści zostaną powiadomieni o awansie do drugiej części Konkursu, tzw. Wielkiego
Finału, najpóźniej w następnym dniu roboczym po rozstrzygnięciu pierwszej części Konkursu
w danym etapie Konkursu zgodnie z pkt. 6.6 Regulaminu, za pośrednictwem wiadomości e-mail na
adres e-mail Uczestnika podany w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt. 5.4 Regulaminu.
6.9 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Finalisty Konkursu
o wynikach pierwszej części Konkursu z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora,
a w szczególności z powodu podania przez Finalistę w formularzu zgłoszeniowym błędnego adresu
e-mail i/lub zmiany przez Finalistę adresu e-mail w czasie trwania Konkursu. Organizator nie ponosi
również odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Organizatora
niezależnych, leżących po stronie Finalisty Konkursu np. za umieszczenie, przez system
teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta Finalista, informacji od Organizatora,
w kategorii „wiadomości- śmieci / SPAM” w skrzynce odbiorczej Finalisty Konkursu.
DRUGA CZĘŚĆ KONKURSU, TZW. WIELKI FINAŁ
6.10 Każdy z 18 (słownie: osiemnastu) Finalistów, którzy awansowali do drugiej części Konkursu, tzw.
Wielkiego Finału, uprawniony jest do wysłania jednego rozwiązania Zadania konkursowego z pkt. 2.6
lit. b) Regulaminu, tj. filmu konkursowego. W przypadku wysłania przez jednego Uczestnika większej
ilości filmów konkursowych, pod uwagę będzie brany pierwszy prawidłowo przesłany film konkursowy.
6.11 Finaliści mogą wysłać film konkursowy w okresie od momentu powiadomienia Finalisty o awansie
do drugiej części Konkursu zgodnie z pkt. 6.8 Regulaminu, przy czym nie później niż:
- do godz. 23:59:59 dnia 23.09.2018 r. w przypadku Finalistów za I etap Konkursu,
- do godz. 23:59:59 dnia 24.09.2018 r. w przypadku Finalistów za II etap Konkursu,
- do godz. 23:59:59 dnia 27.09.2018 r. w przypadku Finalistów za III etap Konkursu,
- do godz. 23:59:59 dnia 30.09.2018 r. w przypadku Finalistów za IV etap Konkursu,
- do godz. 23: 59:59 dnia 30.09.2018 r. w przypadku Finalistów za V etap Konkursu,
- do godz. 23:59:59 dnia 01.10.2018 r. w przypadku Finalistów za VI etap Konkursu.
Film konkursowy należy wysłać na adres poczty elektronicznej konkursy@smolar.pl. Organizator za
pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzi otrzymanie filmu konkursowego (wiadomość zostanie
wysłana przez Organizatora na adres e-mail Uczestnika wskazany w formularzu zgłoszeniowym do
Konkursu, zgodnie z pkt. 5.4 Regulaminu).
6.12 Rozstrzygnięcie drugiej części Konkursu polegać będzie na wyłonieniu przez Jury konkursowe
spośród wszystkich prawidłowo nadesłanych filmów konkursowych najlepszych – zdaniem Jury
konkursowego – rozwiązań Zadań konkursowych w poszczególnych etapach Konkursu.
Jury konkursowe każdorazowo oceni według kryteriów wskazanych w pkt. 2.6 Regulaminu wszystkie
prawidłowo nadesłane filmy konkursowe i wybierze z każdego etapu Konkursu jednego Laureata
Nagrody (Laureat nr 1).
6.13 Zwycięskie prace Laureatów nagród mogą być prezentowane na Stronie internetowej Konkursu
pod adresem: www.bezcenneniespodzianki.pl.
7. ZASADY POWIADAMANIA LAUREATÓW I WYDAWANIA NAGRÓD
7.1 Każdy z Laureatów zostanie powiadomiony o wygranej w drugiej części Konkursu poprzez wysłanie
wiadomości e-mail z informacją o wygranej przez Organizatora na adres e-mail Uczestnika podany w
zgłoszeniu przez Uczestnika Konkursu (zgodnie z pkt. 5.4 Regulaminu), w poniżej opisanych terminach:
- laureat I-go etapu Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej najpóźniej do dnia 27.09.2018 r.,
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- laureat II-go etapu Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej najpóźniej do dnia 27.09.2018 r.,
- laureat III-go etapu Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej najpóźniej do dnia 02.10.2018 r.,
- laureat IV-go etapu Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej najpóźniej do dnia 03.10.2018 r.,
- laureat V-go etapu Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej najpóźniej do dnia 04.10.2018 r.,
- laureat VI-go etapu Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej najpóźniej do dnia 05.10.2018 r.
7.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureatów
Konkursu o wynikach w drugiej części Konkursu z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora,
a w szczególności z powodu podania przez Laureata w formularzu zgłoszeniowym błędnego adresu
e-mail i/lub zmiany przez Laureata adresu e-mail w czasie trwania Konkursu. Organizator nie ponosi
również odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Organizatora
niezależnych, leżących po stronie Laureata Konkursu np. za umieszczenie, przez system
teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta Laureat, informacji od Organizatora,
w kategorii „wiadomości- śmieci / SPAM” w skrzynce odbiorczej Laureata Konkursu.
7.3 Organizator poinformuje Laureatów o wygranej Nagrodzie zgodnie z pkt. 7.1 Regulaminu oraz
o konieczności doręczenia na adres Organizatora (Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, 93-569
Łódź, ul. Inżynierska 15) kompletu niezbędnych danych i oświadczeń Laureata, które umożliwią
realizację Nagrody (wymagana forma pisemna), tj.:
- imię i nazwisko Laureata;
- wiek Laureata;
- pełen adres zameldowania Laureata (jeżeli Laureat posiada);
- pełen adres zamieszkania Laureata;
- własnoręcznie podpisane następujące oświadczenia Laureata:
□ „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.”.
□ „Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu „Bezcenne Niespodzianki Podaj Dalej!” i akceptuję
jego treść.”.
□ „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa przez Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul.
Inżynierska 15, 93-569 Łódź dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu
„Bezcenne Niespodzianki Podaj Dalej!”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że
przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także
prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym
momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa
ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.”.
□ „Oświadczam, iż jestem jedynym autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, jakie zostały przeze mnie nadesłane w związku z rozwiązaniem Zadania
konkursowego w Konkursie „Bezcenne Niespodzianki Podaj Dalej!”.”.
□ „Oświadczam, iż ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Smolar Agencja Promocyjno –
Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń złożonych powyżej i
zobowiązuję się zwolnić w/w podmioty od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym w/w
oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób
trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.”.
- data i własnoręczny podpis Laureata.
Wzór formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami, jakie muszą podać Laureaci, znajduje się na
stronie internetowej Konkursu pod adresem: www.bezcenneniespodzianki.pl oraz na stronie
internetowej Organizatora pod adresem: www.smolar.pl/konkurs-bezcenne-niespodzianki, skąd
Laureaci mogą pobrać gotowy formularz. Przyjmowane są również dane i oświadczenia, napisane nie
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na formularzu proponowanym przez Organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć
wszystkie wymagane dane i oświadczenia.
7.4 Formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami o którym mowa w pkt. 7.3 Regulaminu,
Laureaci są zobowiązani przesłać organizatorowi w formie skanu / zdjęcia na adres
konkursy@smolar.pl najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu informacji o wygranej oraz
w formie papierowej, np. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie
osobiste (Laureat sam wybiera sposób doręczenia przesyłki) w poniżej wskazanych terminach
(decyduje data wpływu przesyłki do Organizatora):
- przesyłka z danymi Laureata I etapu Konkursu musi wpłynąć najpóźniej do dnia 04.10.2018 r.,
- przesyłka z danymi Laureata II etapu Konkursu musi wpłynąć najpóźniej do dnia 05.10.2018 r.,
- przesyłka z danymi Laureata III etapu Konkursu musi wpłynąć najpóźniej do dnia 09.10.2018 r.,
- przesyłka z danymi Laureata IV etapu Konkursu musi wpłynąć najpóźniej do dnia 10.10.2018 r.,
- przesyłka z danymi Laureata V etapu Konkursu musi wpłynąć najpóźniej do dnia 11.10.2018 r.,
- przesyłka z danymi Laureata VI etapu Konkursu musi wpłynąć najpóźniej do dnia 12.10.2018 r.
W przypadku niedoręczenia Organizatorowi w/w wymaganych danych i oświadczeń w powyższych
terminach, Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
7.5 Podanie danych osobowych i złożenie oświadczeń, o których mowa w pkt. 7.3 Regulaminu jest
dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym otrzymania Nagrody.
7.6 Każda nagroda zostanie zrealizowana przez Organizatora w miejscu i terminie indywidualnie
uzgodnionym z każdym Laureatem, najpóźniej do dnia:
- 26.10.2018 r. w przypadku nagrody I-go stopnia,
- 28.10.2018 r. w przypadku nagrody II-go stopnia,
- 30.10.2018 r. w przypadku nagrody III-go stopnia,
- 01.11.2018 r. w przypadku nagrody IV-go stopnia,
- 03.11.2018 r. w przypadku nagrody V-go stopnia,
- 05.11.2018 r. w przypadku nagrody VI-go stopnia.
7.7 W razie niemożliwości zrealizowania Nagrody w terminach, o których mowa powyżej z przyczyn
leżących po stronie Laureata, traci on prawo do Nagrody. Niezrealizowane Nagrody pozostają
w dyspozycji Organizatora.
7.8 Odbiór Nagrody Laureat pokwituje swoim własnoręcznym podpisem.
8. NAGRODY
8.1 Nagrodą w I etapie Konkursu jest realizacja zwycięskiej pracy konkursowej nadesłanej w
I etapie Konkursu, tj. realizacja Bezcennej Niespodzianki o wartości 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy
tysiące złotych 00/100) przez Youtuberów Mateusza Janusza oraz Pamelę Stefanowicz
prowadzących vloga pod nazwą Fit Lovers pod adresem: https://www.youtube.com/user/FitLoversYT.
Dodatkowo do nagrody I-go stopnia Organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości
333,33 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy złote 33/100). Łączna całkowita wartość nagrody I-go stopnia
wynosi 3.333,33 zł brutto (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote 33/100), przy czym część
pieniężna nagrody w kwocie 333,33 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy złote 33/100) zostanie
przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości
10% wartości nagrody. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie odprowadzony przez
Organizatora na konto właściwego urzędu skarbowego.
8.2 Nagrodą w II etapie Konkursu jest realizacja zwycięskiej pracy konkursowej nadesłanej w
II etapie Konkursu, tj. realizacja Bezcennej Niespodzianki o wartości 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy
tysiące złotych 00/100) przez Youtubera Filipa Chajzera, prowadzącego vloga pod nazwą Filip
Chajzer, pod adresem: https://www.youtube.com/user/myWARSAWway. Dodatkowo do nagrody II-go
stopnia Organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 333,33 zł (słownie: trzysta
trzydzieści trzy złote 33/100). Łączna całkowita wartość nagrody II-go stopnia wynosi 3.333,33 zł brutto
(słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote 33/100), przy czym część pieniężna nagrody w kwocie
333,33 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy złote 33/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego
podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody. Podatek, o którym
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mowa w zdaniu poprzednim, zostanie odprowadzony przez Organizatora na konto właściwego urzędu
skarbowego.
8.3 Nagrodą w III etapie Konkursu jest realizacja zwycięskiej pracy konkursowej nadesłanej w
III etapie Konkursu, tj. realizacja Bezcennej Niespodzianki o wartości 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy
tysiące złotych 00/100) przez Youtubera Izabelę Janachowską, prowadzącego vloga pod nazwą
Izabela
Janachowska
–
Wedding
Dream
pod
adresem:
https://www.youtube.com/channel/UCyWcHVfPSFA9g4NzXSczAPg. Dodatkowo do nagrody III-go
stopnia Organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 333,33 zł (słownie: trzysta
trzydzieści trzy złote 33/100). Łączna całkowita wartość nagrody III-go stopnia wynosi 3.333,33 zł brutto
(słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote 33/100), przy czym część pieniężna nagrody w kwocie
333,33 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy złote 33/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego
podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody. Podatek, o którym
mowa w zdaniu poprzednim, zostanie odprowadzony przez Organizatora na konto właściwego urzędu
skarbowego.
8.4 Nagrodą w IV etapie Konkursu jest realizacja zwycięskiej pracy konkursowej nadesłanej w
IV etapie Konkursu, tj. realizacja Bezcennej Niespodzianki o wartości 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy
tysiące złotych 00/100) przez Youtubera Annę Skurę, prowadzącego vloga pod nazwą What Anna
Wears pod pseudonimem pod adresem: https://www.youtube.com/user/xbuziaczekx. Dodatkowo do
nagrody IV-go stopnia Organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 333,33 zł
(słownie: trzysta trzydzieści trzy złote 33/100). Łączna całkowita wartość nagrody IV-go stopnia wynosi
3.333,33 zł brutto (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote 33/100), przy czym część pieniężna
nagrody w kwocie 333,33 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy złote 33/100) zostanie przeznaczona na
pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości
nagrody. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie odprowadzony przez Organizatora
na konto właściwego urzędu skarbowego.
8.5 Nagrodą w V etapie Konkursu jest realizacja zwycięskiej pracy konkursowej nadesłanej w
IV etapie Konkursu, tj. realizacja Bezcennej Niespodzianki o wartości 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy
tysiące złotych 00/100) przez Youtuber Victor Borsuka, prowadzącego vloga pod nazwą Borsuk Vlog
pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCZP2fS0Sh6MOMNaI8ONYq7w. Dodatkowo do
nagrody IV-go stopnia Organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 333,33 zł
(słownie: trzysta trzydzieści trzy złote 33/100). Łączna całkowita wartość nagrody IV-go stopnia wynosi
3.333,33 zł brutto (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote 33/100), przy czym część pieniężna
nagrody w kwocie 333,33 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy złote 33/100) zostanie przeznaczona na
pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości
nagrody. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie odprowadzony przez Organizatora
na konto właściwego urzędu skarbowego.
8.6 Nagrodą w VI etapie Konkursu jest realizacja zwycięskiej pracy konkursowej nadesłanej w
V etapie Konkursu, tj. realizacja Bezcennej Niespodzianki o wartości 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy
tysiące złotych 00/100) przez Youtubera Daniel Rusina, prowadzącego vloga pod nazwą Reżyser
Życia pod adresem https://www.youtube.com/user/DANIELLO44. Dodatkowo do nagrody VI-go stopnia
Organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 333,33 zł (słownie: trzysta trzydzieści
trzy złote 33/100). Łączna całkowita wartość nagrody VI-go stopnia wynosi 3.333,33 zł brutto (słownie:
trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote 33/100), przy czym część pieniężna nagrody w kwocie 333,33
zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy złote 33/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku
dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody. Podatek, o którym mowa
w zdaniu poprzednim, zostanie odprowadzony przez Organizatora na konto właściwego urzędu
skarbowego.
8.7 Jeżeli koszt realizacji zwycięskiej pracy konkursowej, o której mowa w pkt. 8.1 – pkt. 8.6 Regulaminu
będzie mniejszy niż 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), Laureatowi nie przysługuje
zwrot różnicy pomiędzy maksymalną kwotą przeznaczoną na Nagrodę, a faktycznie poniesionymi
kosztami zwycięskiej pracy konkursowej.
8.8 Łączna ilość wszystkich nagród w Konkursie wynosi 6 (słownie: sześć) sztuk.
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8.9 Łączna wartość wszystkich nagród w Konkursie wynosi 19.999,98 (słownie: dziewiętnaście tysięcy
dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 98/100).
8.10 Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do
otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek
inne nagrody rzeczowe.
8.11 Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego - ustawa z
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 200 ze. zm.), tj.
po potrąceniu należnego, zryczałtowanego podatku od Nagród w Konkursie.
9. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU
9.1 Organem czuwającym nad prawidłowym przebiegiem Konkursu jest Komisja Konkursowa.
9.2 Komisja Konkursowa rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszym Konkursem.
9.3 Komisję Konkursową powoła Organizator Konkursu.
10. POLITYKA PRYWATNOŚCI
10.1 Administratorem danych osobowych Uczestników zbierane w czasie konkursu jest Smolar Agencja
Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź.
10.2 Administrator danych osobowych informuje, że:
a) dane osobowe uczestnika konkursu pozyskane przez Organizatora jako administratora danych
osobowych są przetwarzane przez administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowego konkursu, tj. w celu przyjmowania
zgłoszeń do konkursu, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody,
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących
na organizatorze w związku z organizacją konkursu,
b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do konkursu, na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt. a) – pkt. c) oraz art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz
przepisów powszechnie obowiązujących,
c) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w
konkursie,
d) uczestnikowi przysługuje:
- prawo dostępu do podanych danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
- prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie, co
pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem
oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres organizatora, tj. Smolar
Agencja Promocyjno – Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź lub na adres e-mail:
biuro@smolar.pl,
e) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony
danych osobowych w sytuacji, gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z
naruszeniem przepisów,
f) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom w celu
realizacji przez niego obowiązków organizatora konkursu wynikających z niniejszego Regulaminu oraz
obowiązujących przepisów prawa, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia
technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są
dane osobowe uczestników konkursu, operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom
obsługującym organizatora prawnie i księgowo; w szczególności dane osobowe uczestnika mogą być
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udostępnione TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz TVN S.A. siedzibą w Warszawie w
związku z realizacją konkursu
g) dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń
uczestników, które są związane z konkursem, dane osobowe laureatów mogą być jednak
przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,
h) dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza
Europejski Obszar Gospodarczy,
i) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących
przetwarzania danych, w tym profilowania.
11. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
11.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać przez cały czas
trwania Konkursu wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub
poprzez doręczenie osobiste, na adres biura Organizatora: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa,
ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej
otrzymania przez Organizatora, nie późniejsza niż 12.11.2018 r.
11.2 Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również
dokładny opis i powód reklamacji oraz treść roszczenia reklamacyjnego oraz własnoręczny podpis
reklamującego.
11.3 Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 10 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez
organizatora, nie później jednak niż do dnia 26.11.2018 r. (o zachowaniu terminu decyduje data stempla
pocztowego). Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na
adres podany w reklamacji.
11.4 Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
11.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od
postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1 Organizator kontaktuje się z Uczestnikami tylko na potrzeby Konkursu.
12.2 Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
12.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- indywidualne ustawienia (konfiguracje sprzętowe i konfiguracje oprogramowania) urządzeń, przy
pomocy, których uczestnicy biorą udział w Konkursie;
- za treść rozwiązań Zadania konkursowego;
- prawdziwość wszelkich oświadczeń składanych przez Uczestników Konkursu.
12.4 Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo
polskie. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
12.5 Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany,
administrowany ani stowarzyszony z serwisami YouTube®. YouTube® jest znakiem towarowym
zastrzeżonym przez YouTube LLC. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie
są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi YouTube®. Informacje te będą
wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Uczestnicy, akceptując Regulamin,
zwalniają właściciela serwisu YouTube® z jakiejkolwiek odpowiedzialności, która może wiązać się z
Konkursem. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora
wobec uczestnika konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie.
ORGANIZATOR
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Bezcenne Niespodzianki Podaj Dalej!”
Formularz zgody na wykorzystanie wizerunku Laureata konkursu:
Chcieliśmy prosić Cię o zgodę na udział w sesji nagraniu filmów z Twoim udziałem dla celów Akcji
"Bezcenne Niespodzianki Podaj Dalej!", której jesteś Laureatem.
Pozwolimy sobie zrobić Ci zdjęcie i / lub nagrać film tylko po Twojej uprzedniej i wyraźnej zgodzie.
Zrobienie zdjęcia i / lub nagranie filmu wiąże się ze zbieraniem niektórych Twoich danych osobowych,
takich jak imię i wizerunek. TVN* będzie używać tego zdjęcia lub wideo tylko w celu promowania akcji
Bezcenne Niespodzianki Podaj Dalej. TVN* chce promować tę kampanię przede wszystkim na
vlogach Yutuberów odpowiedzialnych za realizację nagród w poszczególnych etapach oraz w
mediach takich jak konta w serwisach Facebook, Instagram, YouTube Twitter należące do TVN* i na
stronie internetowej www.bezcenneniespodzianki.pl
Oświadczenie Uczestnika:
Wyrażam zgodę na korzystanie przez TVN*, z mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i materiałach
filmowych powstałych w trakcie udziału w akcji „Bezcenne Niespodzianki Podaj Dalej!”.
Powyższa zgoda jest niczym nieograniczona (w tym czasowo i terytorialnie) oraz upoważnia TVN* do
wielokrotnej publikacji, rozpowszechniania oraz eksploatacji Zdjęć i Materiałów filmowych na wszelkich
znanych w chwili składania niniejszego oświadczenia polach eksploatacji, a w szczególności do:
a) utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania wszelkimi technikami, w tym, techniką zapisu
magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie
od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub
upubliczniania;
b) wprowadzenia do pamięci komputera, zapisu czasowego i trwałego oraz kopiowania i archiwizacja
takich zapisów;
c) publicznego wykonywania lub odtwarzania, wyświetlania,
d) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – w szczególności poprzez
publiczne udostępnianie w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym w tym w sieci internetowej, w innych sieciach telefonicznych, teleinformatycznych,
multimedialnych i komputerowych; wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów
strumieniowych;
e) wykorzystywania w całości lub we fragmentach, w tym w ramach kompilacji lub połączeń z innymi
wizerunkami/ utworami / artystycznymi wykonaniami; w tym poprzez połączenie z przekazami
reklamowymi, komercyjnymi, informacyjnymi lub promocyjnymi.
Wyrażam zgodę na rozporządzanie Wizerunkiem w pełnym zakresie (łącznie z prawami zależnymi) oraz
do opatrywania Wizerunku komentarzami, tekstami, symbolami, nadawania im podpisów i łączenia z
innymi wizerunkami, utworami i materiałami.
Zobowiązuję się do niewykonywania przysługujących mi praw osobistych. Ponadto, zobowiązuje się, że
nie będę utrudniać korzystania z materiałów zawierających Wizerunek.
Oświadczam, że niniejsza zgoda na korzystanie z wizerunku utrwalonego na zdjęciach i materiałach
filmowych jest całkowicie nieodpłatna oraz, że nie będę rościł sobie prawa do żadnego wynagrodzenia
w związku z wykonywaniem przez TVN* praw do zdjęć i materiałów filmowych z moim wizerunkiem w
tym rozporządzania nim na rzecz osób trzecich, ani teraz ani w przyszłości.
Przyjmuję do wiadomość, że administratorami moich danych osobowych są spółki TVN*. Dane osobowe
będą przetwarzane wyłącznie w celu promowania akcji Bezcenne Niespodzianki Podaj Dalej na
podstawie mojej zgody, którą mogę w każdym momencie wycofać, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania przed jej wycofaniem. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom
realizującym usługi na rzecz TVN* w związku z organizacją akcji. Dane osobowe będą przechowywane
w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.
Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Mogę także wnieść skargę
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do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, a
odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości promowania przeze mnie akcji Bezcenne
Niespodzianki Podaj Dalej.
* dotyczy podmiotów: TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, TVN S.A. z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa.

Imię i nazwisko: __________________ Podpis: _______________ Data: _________
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