Regulamin konkursu plastycznego z okazji 25-lecia TVKSM
„Moja ulubiona bajka, serial lub film dla dzieci”
§ 1 Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Regulamin określa zasady konkursu „Moja ulubiona bajka, serial lub film dla dzieci” (zwanego
dalej „Konkursem”) przeprowadzanego wśród dzieci z okazji obchodów 25-lecia TVK SM.
Organizatorem Konkursu jest Operator - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu,
ul. Moniuszki 13, 86-300 Grudziądz (zwana dalej „Organizatorem”).
Celem niniejszego konkursu jest rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci
oraz promowanie kanałów dziecięcych reemitowanych w sieci Organizatora.
Konkurs trwa od dnia 19 maja do dnia 6 czerwca 2016 r.
W Konkursie nie mogą uczestniczyć dzieci pracowników oraz członków Rady Nadzorczej
Organizatora.
Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 k.c.
§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.

Uczestnikiem konkursu może być dziecko kwalifikujące się do jednej z następujących grup
wiekowych:

a)
b)
c)

Grupa wiekowa pierwsza: dzieci w wieku od 3 do 5 lat
Grupa wiekowa druga: dzieci w wieku od 6 do 9 lat
Grupa wiekowa trzecia: dzieci w wieku od 10 do 13 lat
W konkursie mogą brać udział dzieci, których opiekun prawny (rodzic, opiekun) będzie
w trakcie trwania Konkursu Abonentem Telewizji Kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Grudziądzu i nie posiada wobec Organizatora żadnych zobowiązań pieniężnych
i niepieniężnych z jakiegokolwiek tytułu.

2.
3.
a)
b)
c)
4.
5.
6.
7.

Konkurs polega na wykonaniu i dostarczeniu pracy plastycznej wykonanej w dowolnej
technice w formacie A4 lub A3 na temat: „Moja ulubiona bajka, serial lub film dla
dzieci”.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dołączenie do wykonanej pracy oświadczenia
podpisanego przez jednego z opiekunów prawnych dziecka. Oświadczenie, którego wzór
stanowi załącznik do niniejszego regulaminu winno zawierać:
następujące dane: imię, nazwisko dziecka, tytuł pracy, wiek dziecka, adres, imię i nazwisko
opiekuna dziecka, numer ewidencyjny Abonenta z faktury, telefon kontaktowy do opiekuna
prawnego.
zgodę opiekuna prawnego dziecka na uczestnictwo w konkursie oraz na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
potwierdzenie posiadania praw autorskich do nadesłanych prac.
Zgłoszenia prac bez wypełnionego oświadczenia wskazanego w punkcie 3 nie będą brały
udziału w Konkursie.
Termin nadsyłania pracy plastycznej wraz z podpisanym przez opiekuna prawnego
oświadczeniem upływa 6 czerwca 2016 r. Decyduje data dostarczenia do siedziby TVK SM
w Grudziądzu, ul. Piotra Skargi 1.
Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną pracę. Przesłanie więcej niż jednej pracy eliminuje
osobę z Konkursu.
Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.
§ 3 Nagrody w Konkursie

1.

W Konkursie przewidziano następujące nagrody dla Laureatów Konkursu:

a)

Grupa wiekowa od 3 lat do 5 lat:
Nagroda pierwsza: rower marki BMX MBIKE 18” o wartości 499 zł brutto (słownie:
czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych brutto),

Nagroda druga: zestaw upominkowy o wartości około 150 zł brutto (słownie: sto
pięćdziesiąt złotych),
Nagroda trzecia: zestaw upominkowy o wartości około 80 zł (słownie: osiemdziesiąt
złotych).
b)

Grupa wiekowa od 6 do 9 lat.
Nagroda pierwsza: rower marki MTB ARKUS FORESTER 20” o wartości 549 zł brutto
(słownie: pięćset czterdzieści dziewięć złotych brutto),
Nagroda druga: zestaw upominkowy o wartości około 150 zł brutto (słownie: sto
pięćdziesiąt złotych),
Nagroda trzecia: zestaw upominkowy o wartości około 80 zł (słownie: osiemdziesiąt
złotych).

c)

Grupa wiekowa od 10 do 13 lat.
Nagroda pierwsza: rower marki MTB ARKUS FORESTER 26” o wartości 549 zł brutto
(słownie: pięćset czterdzieści dziewięć złotych brutto),
Nagroda druga: zestaw upominkowy o wartości około 150 zł brutto (słownie: sto
pięćdziesiąt złotych),
Nagroda trzecia: zestaw upominkowy o wartości około 80 zł (słownie: osiemdziesiąt
złotych).

2.
3.
4.

Laureaci Konkursu będący autorami pozostałych wyróżnionych prac w trzech kategoriach
wiekowych otrzymują upominki ufundowane przez Organizatora oraz przedstawicieli
Nadawców kanałów dziecięcych.
Opiekun prawny Laureata Konkursu, ani Laureat Konkursu nie może żądać wymiany nagrody
na jej równowartość pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju.
Roszczenie o wydanie nagrody przysługuje wyłącznie Laureatowi Konkursu i nie może być
przeniesione na osobę trzecią.
§ 4 Zasady przyznawania i wydawania nagród w Konkursie

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Komisja konkursowa powołana przez Organizatora wybierze po 10 najciekawszych prac
w każdej kategorii wiekowej, z wyszczególnieniem trzech pierwszych miejsc w każdej z grup.
Dla autorów nagrodzonych prac zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa połączona
z wręczeniem nagród i wyróżnień.
Decyzja Komisji o przyznaniu Nagrody jest ostateczna.
Lista zwycięzców Konkursu zostanie ogłoszona na stronie www.tvsm.pl nie później niż do dnia
8 czerwca 2016 r. Ponadto każdy z Laureatów Konkursu zostanie powiadomiony
o swojej wygranej oraz o miejscu i terminie wręczenia nagród telefonicznie bądź drogą
listową.
Nagrody i wyróżnienia (upominki z § 3 ust. 2) zostaną wręczone opiekunowi prawnemu
Laureata Konkursu podczas Jubileuszowego Pikniku Rodzinnego organizowanego w ramach
obchodów 25-lecia TVK SM w dniu 12 czerwca 2016r. w Gminnym Ośrodku Wypoczynkowym
„Delfin” nad jeziorem Rudnickim (dawna „plaża stomilowska”).
W przypadku nieodebrania nagrody podczas Jubileuszowego Pikniku Rodzinnego, opiekun
prawny Laureata Konkursu może ją odebrać w terminie do 30 czerwca 2016r. w siedzibie
Telewizji Kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu przy ul. Piotra Skargi 1.
W przypadku nieodebrania nagrody w miejscach i terminach wskazanych w punktach 4 i 5
niniejszego paragrafu nagroda pozostaje własnością Organizatora.
Opiekun prawny Laureata potwierdza odbiór nagrody własnoręcznym podpisem na
potwierdzeniu odbioru nagrody.
§ 5 Prawa autorskie

Na mocy niniejszego Regulaminu Opiekun w imieniu Uczestnika konkursu zobowiązuje się
do przeniesienia autorskich praw majątkowych na Organizatora Konkursu. Z chwilą przyjęcia pracy
przez Organizatora (jej dostarczenia, nadesłania) Organizator nabywa prawo do rzeczy ruchomej
na której utrwalono pracę oraz prawo do wyłącznego korzystania z utworu na następujących polach
eksploatacji:
- utrwalania na jakimkolwiek nośniku
- zwielokrotnienia każdą techniką.
- wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej
- wprowadzania do obrotu , użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy.
- udostępnienia w programach Telewizji Kablowej Operatora oraz na jego stronach internetowych.

- wykorzystania w innych utworach, wykorzystania w celach promocyjnych i reklamowych.
- publicznego udostępniania w taki sposób i w takim miejscu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
- wprowadzania zmian i skrótów.
- udzielania licencji na wykorzystanie na polach eksploatacji wskazanych wyżej.
§ 6 Postępowanie reklamacyjne
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie na adres - Telewizja Kablowa Spółdzielni
Mieszkaniowej w Grudziądzu, ul. Piotra Skargi 1, 86-300 Grudziądz z dopiskiem: konkurs
„Moja ulubiona bajka, serial lub film dla dzieci” do dnia 10 czerwca 2016 r. O zachowaniu
terminu składania reklamacji decyduje data doręczenia reklamacji pod wskazany w niniejszym
punkcie adres.
Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie opiekunowi prawnemu Uczestnika, który wyraził
zgodę na uczestnictwo w Konkursie.
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak
również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia
Organizatorowi.
Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Opiekun prawny
Uczestnika zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym na adres podany
w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
§ 7 Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem
będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały
promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
Postanowienia
niniejszego
Regulaminu
podlegają
przepisom
prawa
polskiego.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego oraz innych ustaw.
Opiekunowie prawni Uczestników ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą
danych podanych w związku z Konkursem.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych
danych lub danych innej osoby.
Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości
nagrody.
Kwestie związane z opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanych
nagród i wyróżnień (upominków) reguluje ustawa z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych Dz.U.2010.51.307 ze zm.
W trakcie trwania Konkursu treść niniejszego Regulaminu oraz formularz Oświadczenia,
o którym mowa w § 2 pkt 3 dostępne będą na stronie internetowej pod adresem www.tvsm.pl
oraz w Biurze Obsługi Abonenta TVK SM.
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator. Przetwarzanie
danych osobowych uczestników losowania następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn.
zm.). Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo kontroli przetwarzania
danych osobowych, a zwłaszcza prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich
poprawiania.
Opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych – imienia,
nazwiska, wieku i adresu Uczestnika oraz swojego imienia, nazwiska i numeru telefonu
zawartych w Oświadczeniu do celów związanych z uczestnictwem w Konkursie oraz na
opublikowanie i przedstawienie imienia, nazwiska, wieku Uczestnika oraz zdjęć z wręczenia
nagród na stronie internetowej www.tvsm.pl oraz w Programie lokalnym emitowanym przez
Organizatora.

……………………………………………………………..
(data i podpis opiekuna prawnego Uczestnika)

