Regulamin Konkursu – Wiosna na zdrowie!
§ 1. WARUNKI OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu „Wiosna na zdrowie!”, zwanego dalej
„Konkursem”
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 743/2019TK oraz radiowego Norda FM na podstawie koncesji 605/2015-R
1.2. Fundatorem nagród w konkursie jest: Hotel OLIMP Business & Spa
1.3. Konkurs trwa od dnia 29 marca 2021 roku do dnia 2 kwietnia 2021 roku.
1.4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Dostarczanie nagród
w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z
niniejszym Regulaminem
i wyraża zgodę na jego postanowienia. Osoby biorące udział w Konkursie zwane
będą dalej
„Uczestnikami”.
1.6. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z
wyłączeniem
pracowników i przedstawicieli Organizatora, Fundatora i innych osób biorących
udział
w organizowaniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
Przez członków
najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków,
małżonków
rodzeństwa, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
1.7. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
§2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
2.1. Konkurs polega na ułożeniu wierszyka zawierającego słowa: dieta,
wiosna, pudełko (zwanego dalej „Zadaniem konkursowym”), a następnie
nagraniu go na automatyczną sekretarkę radia Norda FM dostępną pod
numerem telefonu 58 738 28 28. Słowa mogą być dowolnie odmienione.

2.2. Opłata za połączenie z numerem telefonu 58 738 28 28 zgodna z taryfą
operatora.
2.3. Nagrania głosowe z Zadaniem Konkursowym 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 Konkursie. Zgłoszone Zadania Konkursowe mogą być
przekazane innym podmiotom w celu publikacji, a w szczególności radiu Norda
FM na co Uczestnik wyraża zgodę i zapewnia, że zgłoszenie i wykorzystanie
Zadania Konkursowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie będą
naruszać praw osób trzecich.
2.5. Zgłoszenie do udziału w Konkursie, dokonane zgodnie z punktem 2.1., musi
nastąpić nie
wcześniej niż 29 marca 2021 roku i nie później niż do godziny 12:00, 2 kwietnia
2021 roku. Zgłoszenia wcześniejsze lub późniejsze nie będą brane pod uwagę
w ramach Konkursu.
2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedotarcie lub opóźnione
dotarcie
do Organizatora nagrania głosowego z Zadaniem Konkursowym, 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.
2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie
tych osób, które nie
przestrzegają postanowień Regulaminu.
2.8 Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie
dobrowolne.
§ 3. NAGRODY W KONKURSIE
3.1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
3 x jednodniowy catering z restauracji Piąte Piętro w Wejherowie,
znajdującej się w Hotel OLIMP Business & Spa.
3.2. Zdobywca nagrody w Konkursie nie może żądać wymiany nagrody na jej
równowartość
pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju.
3.3. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na
osoby trzecie.
3.4. Nagrody laureaci mogą odebrać w siedzibie Organizatora w terminie 14
dni, od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), w

godzinach 8:00 – 16:00. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie,
przejdzie ona na własność Organizatora lub zostanie przekazana Fundatorowi.
§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE
4.1. Wyłonienie laureatów Konkursu następować będzie po zakończeniu
przyjmowania nagrań dźwiękowych z Zadaniem konkursowym zgodnie z
punktem 2.5.. Wyłonionych zostanie trzech laureatów. Laureatami są
uczestnicy, którzy w ocenie Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora
przesłali najciekawsze Zadanie Konkursowe. Warunkiem przyznania nagrody
jest odebranie przez laureata wykonywanego przez prezentera poza anteną
połączenia telefonicznego na numer, z którego wysłano Zadanie Konkursowe w
ciągu 5 sygnałów, w przeciwnym przypadku, nagroda trafia do autora
następnego w kolejności, najciekawszego Zadania Konkursowego, tym samym
to on staje się laureatem. Następnie, przeprowadzona zostaje rozmowa z
laureatem na antenie.
4.2. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko te Zadania Konkursowe, które
zostały przesłane
zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przy czym nie zostaną
uwzględnione
w Konkursie Zadania Konkursowe nadesłane przez osoby wykluczone z udziału
w Konkursie albo
przez osoby, które z uwagi na naruszenie postanowień Regulaminu nie wzięły
skutecznie udziału
w Konkursie.
4.3. Informacja o laureatach przekazana zostanie przez prowadzącego, podczas
trwania audycji na antenie radia Norda FM, natychmiast po wyłonieniu
laureatów, co będzie równoznaczne z zakończeniem konkursu.
4.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia
Uczestnikowi
nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
§ 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na
adres Organizatora:
Twoja Telewizja Morska, ul. Przemysłowa 3 w Wejherowie, z dopiskiem: [Wiosna
na zdrowie!], w terminie 7 dni od daty emisji danego odcinka Konkursu.
5.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres
Uczestnika, jak

również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
5.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 3 dni
roboczych od dnia doręczenia
Organizatorowi.
5.5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie
Regulaminu.
5.6. Uczestnik o decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji zostanie
powiadomiony listem
poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia
reklamacji.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w
czasie trwania
Konkursu. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Stronie
Internetowej.
6.2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z
niniejszym Konkursem
będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
6.3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
Wszelkie materiały
promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
6.4. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa
polskiego. W kwestiach
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego oraz innych
ustaw.
6.5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych
podanych
w związku z Konkursem. Zakazuje się przesyłania przez Uczestników Konkursu
treści o charakterze bezprawnym.
6.6. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest
Organizator. Uczestnik
Konkursu 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. Oddając głos w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik,
potwierdza, że
wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie
danych jest

dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. 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 konkursu w momencie zgłoszenia wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich
danych osobowych przez Organizatora.
6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia
nagrania głosowego z Zadaniem konkursowym.
Zgłoszenia 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 odsłuchanie lub
możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną
wykluczone
z Konkursu.
6.8. Operatorzy telefoniczni odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne
umożliwiające realizację Konkursu.
6.9. Przesyłając Zadanie Konkursowe i biorąc udział w Konkursie Uczestnik
podporządkowuje się
postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
6.10.Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników w Siedzibie
Organizatora oraz na stronie
internetowej Organizatora.
6.11. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.

