Regulamin Konkursu Internetowego „Ferie nie muszą być nudne”
§1 Postanowienia ogólne
1. Konkurs
– konkurs z nagrodami prowadzony przez Organizatora na jego stronie
internetowej pod adresem www.sferatv.pl z udziałem Uczestników, w ramach
którego w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnicy,
udzielając odpowiedzi na pytania zadane przez Organizatora, będą mogli uzyskać
prawo do Nagrody.
2. Regulamin
– niniejszy regulamin Konkursu, określający zasady jego prowadzenia.
3. Organizator
– Sfera TV Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709) przy ul. Niedurnego
69, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez
Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS 0000236598,
4. Uczestnik
– osoba biorąca udział w Konkursie spełniająca warunki udziału określone w
treści niniejszego Regulaminu, w szczególności w § 2 poniżej.
5. Nagroda
- wygrana nagroda rzeczowa w Konkursie.
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§2 Uczestnicy
Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne pełnoletnie,
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, dostęp do sieci Internet,
aktywną skrzynkę poczty elektronicznej oraz spełniające pozostałe warunki
określone w Regulaminie.
Uczestnikiem Konkursu nie mogą być:
a. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych,
b. Pracownicy Organizatora
Przystąpienie Uczestnika do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których
mowa w § 3 Regulaminu, oznacza jednocześnie dobrowolną i świadomą:
a. Akceptację przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, oraz
zobowiązanie do przestrzegania zasad w nim zapisanych,
b. Zgodę Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie
wskazanym w § 7 ust. 3 Regulaminu.
c. Zgodę na publikację danych w postaci imienia i nazwiska Uczestnika na
liście zwycięzców danej edycji Konkursu.
Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania
określonych w niniejszym Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia
wszelkie warunki, które uprawniają go do udziału w niniejszym Konkursie.

§3 Zasady udziału w Konkursie
1. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora w okresie od 15.01.2018 do
05.02.2018
2. Konkurs ma charakter rozrywkowo – promocyjny oraz ma na celu promocję
lokalnych przedsiębiorców oraz oferowanych przez nich usług i produktów.
3. Zgłoszenie udziału Uczestnika do Konkursu będzie następowało przez
wypełnienie przez Uczestnika dedykowanego formularza elektronicznego
udostępnianego przez Organizatora na jego stronie internetowej pod adresem
www.sferatv.pl

4. Dla ważności i skuteczności zgłoszenia udziału Uczestnika do Konkursu
wymagane jest wypełnienie wszystkich pól formularza oraz wskazanie
następujących danych osobowych przez Uczestnika: I) imię II) nazwisko III) adres
e-mail oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe. Podanie danych
osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednak brak podania danych osobowych
w zakresie określonym w zdaniu poprzedzającym uniemożliwia udział w
Konkursie. (dalej: Zgłoszenie)
5. Skorzystanie z elektronicznego formularza w celu Zgłoszenia udziału w Konkursie
przez Uczestnika wymaga uprzedniego wyrażenia zgody przez Uczestnika na
postanowienia niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola
formularza. Brak akceptacji warunków niniejszego regulaminu uniemożliwia
udział w Konkursie.
6. Za moment dokonania Zgłoszenia uważa się moment, w którym Zgłoszenie
zostanie zapisane na serwerze Organizatora.
7. Każdy z Uczestników może zgłosić swój udział w Konkursie wielokrotnie.
§ 4 Zasady Konkursu
1. Pytanie konkursowe w ramach każdej edycji Konkursu będzie pytaniem lub
zadaniem o charakterze otwartym w ramach którego Uczestnik będzie musiał
wykazać się kreatywnością
2. Zgłoszone przez Uczestników odpowiedzi w ramach każdej Edycji będą podlegały
ocenie komisji konkursowej składającej się z 3 osób wybieranych przez
Organizatora spośród jego pracowników.
3. Komisja konkursowa będzie dokonywała weryfikacji wszystkich zgłoszeń w
zakresie spełniania przez nie warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Organizator będzie rejestrował kolejność wpływu zgłoszeń Uczestników. Komisja
konkursowa będzie wykluczała z udziału w Konkursie Zgłoszenia błędne,
niepełne, niezawierające wszystkich wymaganych § 3 ust. 5 elementów oraz
Zgłoszenia złożone przez Uczestników po upływie terminu.
5. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej dokonanych przez
Uczestników Zgłoszeń dokona wyboru Zgłoszeń zwycięzców biorąc pod uwagę
następujące kryteria: kreatywność
6. Wygrana uprawnia Uczestnika do odbioru Nagrody.
7. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
§ 5 Wygrana i Nagrody
1. O wygranej w Konkursie Organizator będzie informował Uczestnika przesyłając
informację o zwycięstwie na podany przez Uczestnika adres poczty
elektronicznej. Wyniki każdej Edycji Konkursu będą również publikowane na
stronie www.sferatv.pl
2. Uprawniony do odbioru nagrody Uczestnik Konkursu będzie przy odbiorze
zobowiązany do wylegitymowania się przed przedstawicielem Organizatora
dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
Niezgodność danych podanych w formularzu § 3 ust. 5 Regulaminu będzie
uprawniała Organizatora do odmowy wydania Nagrody.
3. Odbiór nagród będzie odbywał się w siedzibie Organizatora w Rudzie Śląskiej
(41-709) przy ul. Niedurnego 69 w godzinach od [8:00] do [15:00].
4. Nieodebranie przez Uczestnika nagrody w terminie 45 dni od dnia ogłoszenia
przez Organizatora wyników danej Edycji Konkursu będzie równoznaczna z
rezygnacją przez Uczestnika z prawa do Nagrody.
5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Organizator uzależnia wydanie
Uczestnikowi Nagrody rzeczowej od wpłacenia przez Uczestnika Organizatorowi

kwot należności publicznoprawnych (podatków), z uwzględnieniem wartości
nagród rzeczowych zwolnionych od podatku.
6. Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do wymiany wygranej nagrody
rzeczowej na pieniężną ani na inną nagrodę niepieniężną.
7. Uczestnik ponosi wszelkie koszty odbioru nagrody we własnym zakresie.
§ 6 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Organizatora Reklamacyjnej
pisemnie, na adres poczty elektronicznej [redakcja@sferatv.pl] bądź w formie
pisemnej na adres siedziby Organizatora: SFERA TV Sp. z o.o. ul. Niedurnego
69, 41-709 Ruda Śląska.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników
danej edycji Konkursu.
3. Reklamacje zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
4. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od
dnia ich otrzymania przez Organizatora.
5. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez niego adres.
6. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna.
§7 Postanowienia końcowe
1. Naruszenie niniejszego regulaminu przez Uczestnika, uprawnia Organizatora do
odmowy wydania Nagrody.
2. Przez Zgłoszenie udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża dobrowolną i świadomą
zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz adresu e- mail.
1. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 2 powyżej odbywać się będzie
zgodnie z zapisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 r.
(Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883) i może być prowadzone w celach ewidencyjnych,
księgowych, rozrachunkowych, statystycznych oraz w celach marketingowych
i konkursowych związanych z działalnością Organizatora.
2. Zasady Konkursu, oraz aktualna treść niniejszego Regulaminu zamieszczone są
na stronach internetowych Organizatora pod adresem, www.sferatv.pl Regulamin
Konkursu dostępny jest również w siedzibie

