Regulamin akcji Twojej Telewizji Morskiej

„Pozdrowienia SMS w audycji Norda Party”
I. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem akcji „Pozdrowienia SMS w audycji Norda Party”, zwanej dalej „Akcją”
jest Twoja Telewizja Morska Spółka z o.o. z siedzibą w Wejherowie na ul. Przemysłowej 3, NIP:
5882285147 KRS: 0000311636 REGON: 220659444, (zwana dalej ”Organizatorem”) - telefon:
(58) 738 97 80, e-mail: redakcja@telewizjattm.pl, będąca nadawcą programu telewizyjnego TTM
na podstawie koncesji TK-0025/08 oraz radiowego Norda FM na podstawie koncesji TK-0027/11
1.2. Akcja trwa od dnia 27 marca 2015 roku do odwołania przez Organizatora, w trakcie audycji
Norda Party (zwanej dalej „Audycją”), emitowanej na antenie Organizatora, w każdy piątek, w
godz. 18:00 – 20:00.
1.3. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.4. Biorąc udział w Akcji Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem
i wyraża zgodę na jego postanowienia. Osoby biorące udział w Akcji zwane będą dalej
„Uczestnikami”.
1.5. W Akcji może brać udział każda pełnoletnia osoba fizyczna.
II. Warunki uczestnictwa w Akcji
2.1. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest przesłanie SMS-a z pozdrowieniami pod numer 7057
(zwanego dalej „Pozdrowieniami”). Przykładowa treść SMS to NORDAFM.Pozdrowienia.
2.2. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS wynosi 50 groszy netto / 62 grosze z VAT.
Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS
wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w Akcji.
2.3. Wiadomości SMS z Pozdrowieniami są przyjmowane i rejestrowane przez
automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru wiadomości SMS, mierzony według
zegara Organizatora.
2.4. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia
prawa uczestnictwa w Akcji. Zgłoszone Pozdrowienia będą prezentowane na antenie telewizyjnej
Organizatora w Audycji, w ramach programu: Twoja Telewizja Morska oraz radio Norda FM, na co
Uczestnik wyraża zgodę i zapewnia, że zgłoszenie i wykorzystanie Pozdrowień zgodnie z
postanowieniami Regulaminu nie będą naruszać praw osób trzecich.
2.5. Pozdrowienia przesłane (zgodnie z punktem 2.1.) w trakcie trwania danej Audycji, ale nie
później niż do godziny 19:50, będą ustnie prezentowane podczas tej Audycji.
2.6. Każdy Uczestnik w ramach Akcji, może wysłać dowolną ilość Pozdrowień.
2.7. Zaleca się nieużywania polskich znaków w treści Pozdrowień, ponieważ mogą spowodować, że
sms nie dotrze w całości.
2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyemitowania Pozdrowień, bodź modyfikacji ich
treści, jeżeli uzna je za naruszające prawa osób trzecich, sprzeczne z obowiązującym porządkiem
prawnym, wulgarne, nawołujące do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, politycznym.
2.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedotarcie lub opóźnione dotarcie
do Organizatora wiadomości SMS z Pozdrowieniami, albo za brak możliwości dokonania
zgłoszenia konkursowego z przyczyn niezależnych od Organizatora, a w szczególności leżących
po stronie dostawcy usług telekomunikacyjnych albo wynikających z działania siły wyższej.
2.10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji tych osób, które nie
przestrzegają postanowień Regulaminu.
2.11. Udział w Akcji i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.
III. Postępowanie reklamacyjne
3.1. Reklamacje, co do przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora:
Twoja Telewizja Morska, ul. Przemysłowa 3 w Wejherowie, z dopiskiem: [Pozdrowienia SMS w
audycji Norda Party - reklamacja], w terminie 7 dni od daty emisji Audycji, której reklamacja tyczy.
3.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Akcji.

3.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak
również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 3 dni od dnia doręczenia
Organizatorowi.
3.5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
3.6. Uczestnik o decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji zostanie powiadomiony listem
poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
IV. Postanowienia końcowe
4.1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania
Akcji. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na stronie internetowej http://nordafm.pl/
(zwanej dalej „Stroną Internetową”).
4.2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją
będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
4.3. Zasady przeprowadzania Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały
promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
4.4. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych
ustaw.
4.5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych
w związku z Akcją. Zakazuje się przesyłania przez Uczestników Konkursu treści o charakterze
bezprawnym.
4.6. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest Organizator. Uczestnik
Akcji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora. Uczestnik
może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia,
zmiany lub usunięcia. Przesyłając Pozdrowienia w Akcji i biorąc w niej udział Uczestnik,
potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Akcji zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych
jest dobrowolne. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 1999 r. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) uczestnik Akcji w momencie zgłoszenia
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
4.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS.
Zgłoszenia SMS-owe nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności
niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych
parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub
możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Akcji.
4.8. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację
Akcji. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie
mają zastosowania.
4.9. Przesyłając Pozdrowienia i biorąc udział w Akcji Uczestnik podporządkowuje się
postanowieniom Regulaminu Akcji i wyraża zgodę na jego treść.
4.10.Regulamin Akcji jest dostępny dla uczestników w Siedzibie Organizatora oraz na Stronie
Internetowej.
4.11. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Akcji.

