Regulamin Konkursu Internetowego
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§1 Postanowienia ogólne
Konkurs – konkurs z nagrodami prowadzony przez Organizatora w Osiedlowych Domach Kultury RSM
w Rudzie Śląskiej oraz na jego stronie internetowej pod adresem www.sferatv.pl z udziałem Uczestników,
w ramach którego w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu.
Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu, określający zasady jego prowadzenia.
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,
Uczestnik – osoba biorąca udział w Konkursie spełniająca warunki udziału określone w treści niniejszego
Regulaminu, w szczególności w § 2 poniżej.
Nagroda – wygrane nagrody rzeczowe w Konkursie.
§2 Uczestnicy
Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży (do 18 roku życia) uczęszczających na zajęcia sekcji
działających w Osiedlowych Domach Kultury RSM. Organizacja Konkursu w poszczególnych Osiedlowych
Domach Kultury jest przeprowadzana za zgodą i w porozumieniu z kierownictwem Osiedlowych Domów
Kultury oraz zarządem ODK RSM, które będą zainteresowane umożliwieniem realizacji Konkursu.
Kierownictwo ODK RSM umożliwi członkom wszystkich sekcji udział w Konkursie oraz zapewni promocję
Konkursu we współpracy z instruktorami poszczególnych sekcji.
Organizacja Konkursu będzie przeprowadzana przez pracowników Organizatora przy współpracy z
kierownictwem ODK RSM.
Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie sekcji ODK RSM, którzy zgłoszą chęć udziału
w Konkursie kierownictwu Osiedlowego Domu Kultury , którzy przed terminem nagrania przekażą
Organizatorowi bezpośrednio, za pośrednictwem kierownictwa ODK RSM zgodę rodziców na jego udział w
Konkursie. Warunki zgody oraz minimalną jej treść określa niniejszy Regulamin.
Uczestnikiem Konkursu nie mogą być osoby nie spełniające wymogów określonych niniejszym
Regulaminem.
Przystąpienie Uczestnika do Konkursu następuję poprzez zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Konkursie
wyznaczonemu przez kierownika ODK RSM. Uczestnik również jest zobowiązany do przedstawienia
Organizatorowi przez terminem wyznaczonym na przeprowadzenie Nagrania Konkursowego zgody co
najmniej jednego z rodziców lub zgody opiekuna prawnego na udział Uczestnika w Konkursie.
Zgoda na udział uczestnika w Konkursie powinna być udzielona przez co najmniej jednego pełnoletniego
rodzica Uczestnika, którego władza rodzicielska nie została ograniczona, lub przez pełnoletniego opiekuna
prawnego Uczestnika, oraz powinna zawierać co najmniej następujące elementy:
a. Dane osobowe udzielającego zgody oraz Uczestnika wraz z danymi kontaktowymi w szczególności
adresem zamieszkania i numerem telefonu udzielającego zgody
b. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wzięcie udziału przez Uczestnika w Konkursie,
c. Akceptację warunków niniejszego Regulaminu, oraz zobowiązanie do przestrzegania zasad w nim
zapisanych,
d. Zgodę rodziców Uczestnika na przetwarzanie ich danych osobowych oraz danych osobowych
Uczestnika w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu oraz w zakresie wskazanym w § 6 ust. 3 Regulaminu.
e. Zgodę na utrwalanie oraz rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika w sieci Internet oraz w kanale
telewizyjnym Sfera TV,
f. Zgodę na publikację danych w postaci imienia i nazwiska Uczestnika wraz z Nagraniem Konkursowym
w sieci Internet oraz kanale telewizyjny Sfera TV.
Poprzez wyrażenie zgody o której mowa w ust. 7 powyżej, udzielający zgody oświadczają, że zobowiązują
się zapewnić, że udział uczestnika będzie następował zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym
Regulaminie oraz potwierdzają, że Uczestnik spełnia wszelkie warunki, uprawniające go do udziału
w Konkursie organizowanym na podstawie niniejszego Regulaminu.
§3 Zasady Konkursu
Konkurs ma charakter rozrywkowy oraz ma na celu umożliwienie Uczestnikom promocji własnej osoby oraz
posiadanych zdolności i talentów.
Każdy z Uczestników może zgłosić swój udział w Konkursie wyłącznie jeden raz (tylko występy
indywidualne).
W ramach Konkursu Organizator w terminie ustalonym w porozumieniu z kierownictwem ODK RSM terminie
do 25 listopada 2016 r. przeprowadzi w każdym z ODK RSM, które zgłosiły chęć wzięcia udziału w Konkursie
sesję nagraniową, dla każdego Uczestnika o długości nie dłuższej niż 1 minuta w ramach której Uczestnik
będzie prezentował dowolnie wybrany przez niego talent lub umiejętność w szczególności talent lub
umiejętność artystyczną, sportową lub inną (dalej: Nagranie Konkursowe). Termin prowadzenia nagrań
zostanie przekazany kierownictwu ODK RSM z 7 dniowym wyprzedzeniem.
Uczestnik w ramach Nagrania Konkursowego będzie miał za zadanie wykazać się zdolnościami lub
umiejętnościami na wybranym przez siebie polu a także kreatywnością.
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Zgłoszone przez Uczestników w ramach Konkursu Nagrania Konkursowe zostaną umieszczone na stronie
internetowej Organizatora pod adresem www.sferatv.pl i będą publicznie dostępne w okresie od 1 grudnia
2016 r. do 28 grudnia 2016 r.
6. W okresie o którym mowa w ust. 5 powyżej Organizator będzie zliczał ilość wyświetleń poszczególnych
Nagrań Konkursowych.
7. Nagrania Konkursowe będą podlegały ocenie komisji konkursowej składającej się z 3 osób wybieranych
przez Organizatora spośród jego pracowników.
8. Komisja konkursowa będzie dokonywała weryfikacji wszystkich zgłoszeń w zakresie spełniania przez nie
warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
9. Komisja konkursowa będzie wykluczała z udziału w Konkursie Nagrania Konkursowe nie spełniające
warunków określonych niniejszym Regulaminem.
10. Komisja konkursowa po upływie okresu wskazanego w ust. 5 powyżej dokona wyboru dziesiątki zwycięzców
biorąc pod uwagę następujące kryteria: popularność wśród widzów, poziom prezentowanej umiejętności,
oryginalność, kreatywność.
11. Wygrana uprawnia Uczestnika do odbioru Nagrody.
12. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
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§ 4 Wygrana i Nagrody
O wygranej w Konkursie Organizator będzie informowało kierownictwo ODK RSM Uczestnika przesyłając
informację o zwycięstwie na podane przez kierownictwo ODK RSM dane kontaktowe. Informacja o
zwycięstwie w Konkursie będzie również umieszczana na stronie internetowej Organizatora pod adresem
www.sferatv.pl.
Nagrodami w konkursie będą nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów.
Nagrody zostaną wręczone Uczestnikom Konkursu podczas Gali Finałowej, która odbędzie się nie później
niż do 28 lutego 2017 roku - zaproszenia dla Uczestników oraz ich instruktorów zostaną przekazane
kierownictwu poszczególnych ODK RSM.
Ze względu na wartość nagród po stronie zwycięzcy nie powstanie obowiązek podatkowy.
Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do wymiany wygranej nagrody rzeczowej na pieniężną ani na inną
nagrodę nie pieniężną.
§ 5 Reklamacje
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.
Reklamacje nie mogą dotyczyć wyników Konkursu ze względu na jego oceny charakter.
Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacja
powinna być złożona przez rodzica Uczestnika za pośrednictwem kierownictwa ODK RSM.
Reklamacje zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez
Organizatora.
O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem kierownictwa ODK RSM.
Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna.
§ 6 Postanowienia końcowe
Naruszenie niniejszego regulaminu przez Uczestnika, uprawnia Organizatora do odmowy wydania Nagrody.
Przez Zgłoszenie udziału w Konkursie, oraz złożenie oświadczenia o który mowa w § 2 ust. 7 rodzic lub
opiekun prawny Uczestnika wyraża dobrowolną i świadomą zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz adresu e- mail a także danych osobowych Uczestnika
w zakresie imienia oraz nazwiska.
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.
Zasady Konkursu, oraz aktualna treść niniejszego Regulaminu zamieszczone są na stronach internetowych
Organizatora pod adresem, www.sfertv.pl. Regulamin Konkursu dostępny jest również w siedzibie
Organizatora w Rudzie Śląskiej ul. Niedurnego 69.

