REGULAMIN KONKURSU
W AUDYCJI GRAMINATOR (dalej "Regulamin")
Postanowienia ogólne
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Konkurs Graminator (zwany dalej "Konkursem") jest organizowany przez firmę Telkab Sp. z o.o., ul.
Jagiellońska 55, 83-110 Tczew, NIP 593-248-65-64, która jest właścicielem marki Telewizja Tetka Tczew
(dalej "Organizator") na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundatorami nagród w konkursie mogą być firmy lokalne i ogólnopolskie zwiazane z rynkiem gier
rozrywkowych (dalej "Fundator").
W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne będące Telewidzami Telewizji Tetka Tczew z wyłączeniem
osób zatrudnionych przez Organizatora, Fundatora lub spółek zależnych od powyżej wymienionych oraz
z wyłączenie osób małoletnich, które mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą prawnych
opiekunów.
Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od
przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dziennik Ustaw
z 2009 r., Nr 201 poz. 1540).
Czas trwania Konkursu
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Konkurs jest organizowany i przeprowadzany na antenie Telewizji Tetka Tczew od dnia 1 września 2016
roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w
Konkurs realizowany jest w cyklach tygodniowych. Każdy cykl rozpoczyna się w momencie
opublikowania przez Organizatora informacji o konkursie w audycji Graminator. Informacja o
rozpoczęciu konkursu zawierać będzie pytanie konkursowe, termin zakończenia danego etapu, opis
nagrody, sposób udzielenia odpowiedzi na pytanie konkursowe. Cykl kończy się w momencie
wyemitowania kolejnej audycji Graminator, w której Organizator podaje na antenie nazwiska
nagrodzonych Uczestników. Nagrodzeni Uczestnicy realizują Nagrody w siedzibie aktualnego Fundatora
nagród po ogłoszeniu nagrodzonych nazwisk na antenie Operatora.
Nagrody
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Nagrodami w konkursie (dalej "Nagroda") mogą być gry planszowe, konsolowe, PC, wyposażenie
elektroniczne i komputerowe, upominki i gadżety zwiazane z rynkiem gier każdrazowo dostarczane
przez aktualnego Fundatora.
Każdy Uczestnik Konkursu w ramach jednego cyklu Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę.
Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną lub inną nagrodę rzeczową.
Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu niezrealizowania Nagród, które nie zostały im
przyznane, są wykluczone.
Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu
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Zadanie konkursowe polega na udzieleniu najciekawszej lub prawidłowej odpowiedzi na pytanie
konkursowe.
Zadaniem Uczestnika będzie wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: konkurs@tetka.pl z
prawidłową odpowiedzią na pytanie konkursowe oraz danymi osobowymi: imieniem, nazwiskiem i
telefonem kontaktowym Uczestnika Konkursu.
Prawidłowe wykonanie Zadania stanowi zgłoszenie do Konkursu (dalej "Zgłoszenie"), a osoba wysyłająca
wiadomość e-mail staje się uczestnikiem konkursu (dalej "Uczestnik") i czyni to we własnym imieniu.
Wiadomości e-mail wysyłane w sposób uniemożliwiający identyfikację Uczestnika nie biorą udziału w
Konkursie. Z jednego adresu e-mail może nastąpić zgłoszenie udziału do Konkursu tylko jednego
Uczestnika.
W każdym cyklu Konkursu Organizator wybierze Wiadomość Uczestnika, którego Zgłoszenie uzna za
prawidłowe lub najciekawsze i najbardziej pomysłowe. Taki Uczestnik zostaje zwycięzcą cyklu.
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Organizator po zakończeniu każdego cyklu wysyła do nagrodzonego Uczestnika zwrotną wiadomość email z informacją o wygranej oraz instrukcję odbioru Nagrody u Fundatora. Brak możliwości
skontaktowania się ze zwycięzcą lub brak możliwości odbioru przez niego Nagrody w określonymi
Regulaminem terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z Nagrody.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie
przez Organizatora Konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu, w szczególności na podanie
na antenie Telewizji Tetka Tczew imienia i nazwiska nagrodzonego uczestnika oraz publikację tych
danych na Fanpage'u na Facebooku, na kanale YouTube i na stronie www Organizatora (ustawa o
ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).
Odbiór Nagród
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Nagrody są odbierane w ciągu 14 dni siedzibie Fundatora na podstawie dokumentu tożsamości
potwierdzającego dane osobowe Uczestnika Konkursu. W uzasadnioncyh przypadkach istnieje
możliwość odbiory nagrody w siedzibie Organizatora.
Uprawnienie do Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących
po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych
Uczestnika, o której nie został poinformowany, nieodebrania na czas e-maila zwrotnego, nieodebrania
w terminie nagrody lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w
niniejszym Regulaminie. W takim przypadku nagroda przepada.
Postanowienia końcowe
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Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzca Nagrody spełnia warunki określone w
Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody.
W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych
bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru
telefonu kontaktowego.
Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia
powyższych żądań powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem
prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora i Fundatora, jak również
uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora dla
celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród. Po zakończeniu cyklu Konkursu dane
Uczestników zostają usunięte w terminie do 30 dni. W każdej chwili Uczestnik Konkursu ma prawo
dostępu do swoich danych osobowych i możliwość ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.
Dane osobowe Uczestników Konkursu są przekazywane Fundatorowi Nagród w celu wykonania przez
niego obowiązków wynikających z Regulaminu Konkursu. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim
udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w
niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, a ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w
Konkursie.
Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z
opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty
zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia
cyklu Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona
zgłoszona w terminie. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Organizator. Organizator nie będzie
rozpatrywał reklamacji zgłoszonych po terminie określonym powyżej, a Uczestnikowi przysługuje prawo
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na
www.tetka.pl/regulaminy.

