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Regulamin konkursu Biesiada Śląska 

(dalej:„Regulamin”) 

 

§1. Postanowienia ogólne  

 

1. Organizatorem konkursu (dalej: „Konkurs”) jest – Telewizja TVT Sp. z o.o. z siedzibą w 

Rybniku, przy ul. Rynek 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000202106, o 

kapitale zakładowym w kwocie 85.800 złotych, NIP 6511572203 (dalej: „Organizator”). 

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Teatr Ziemi Rybnickiej z siedzibą w Rybniku, ul. Plac 

Teatralny 1, NIP: 000818568 (dalej: „Fundator”). 

3. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie 

roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu. 

4. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu. 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 02.09.2016 r. od godz. 15:00 do 

05.09.2016 r. do godz. 9:00 

 

§2. Zasady udziału w Konkursie 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność 

do czynności prawnych. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie 

poniższych wymogów: 

I. Uczestnik może posiadać tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook, 

II. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu Telewizji 

Regionalnej TVT (https://www.facebook.com/telewizjaregionalnatvt/) w serwisie Facebook, 

posiadanie statusu fana profilu Teatru Ziemi Rybnickiej 

(https://www.facebook.com/teatrziemirybnickiej/?fref=ts ) oraz akceptacja postanowień 

Regulaminu, 

III. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych (imię, nazwisko, adres IP, miejsce zamieszkania) na potrzeby Konkursu oraz na 

rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage’a Telewizji Regionalnej TVT 

IV. Uczestnik udziela odpowiedzi na pytanie: „Z czym kojarzy Ci się Biesiada Śląska?” 

2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich 

rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, rodzice, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające 

w stosunku przysposobienia. 

4. Odpowiedzi powinny być wolne od wulgaryzmów, treści powszechnie uznawanych za 

obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub 

przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności 

dóbr osobistych i praw autorskich). 

5. Uczestnik może udzielić tylko jednej odpowiedzi na pytanie konkursowe. 

6. Uczestnicy głosujący i komentujący akcję konkursową oświadczają, że: 

a) spełniają warunku określone w §2 ust. 1, 

b) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku, adres IP) w celu realizacji oraz 
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weryfikacji prawdziwości danych 

7. Przystępując do Konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa 

autorskie majątkowe tekstu, który zgłasza w Konkursie, oraz że nie narusza one praw osób 

trzecich. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, tekstów, głosów i 

komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny §2 ust. 9 stosuje się odpowiednio. 

9. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich 

lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu i Regulaminu Facebooka, 

Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika w konkursie. 

Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres Telewizja Regionalna TVT, 44-200 Rybnik 

Rynek 1. 

10. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia 

konkursu. 

11. Konkurs przebiega następująco: 

a) Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie i odpowiadać na pytanie konkursowe od 

02.09.2016r. od godz. 15:00 do 05.09.2016r. do godziny 9:00 

b) Jury obraduje, aby wyłonić zwycięzców od 05.09.2016r. od godz. 9:30 do 05.09.2016r. do 

godz. 14:00 

c) Najpóźniej w dniu 05.09.2016r. o godzinie 20:00 zostaną opublikowane wyniki konkursu 

na profilu Telewizji Regionalnej TVT (https://www.facebook.com/telewizjaregionalnatvt/) w 

serwisie Facebook 

 

§3. Zasady wyłaniania zwycięzców oraz nagrody 

 

1. Organizator powoła Jury, w którego skład wchodzą pracownicy Telewizji Regionalnej TVT. 

2. W dniu 05.09.2016 r. w godzinach 9:30 do 14:00 spośród odpowiedzi zgłoszonych do 

Konkursu Jury wybierze trzy odpowiedzi spełniającą wymogi niniejszego Regulaminu, która 

w ocenie tego Jury jest najbardziej twórcza i ciekawa. Jury może sugerować się opiniami 

innych fanów fanpage Telewizji Regionalnej TVT, którą mogą wyrażać w postaci polubień 

komentarza lub pisemnej opinii pod komentarzem Uczestnika konkursu. 

3. Uczestnicy (Zwycięzcy), którzy wezmą udział w Konkursie i udzielą zdaniem Jury 

najbardziej kreatywnych odpowiedzi otrzymają podwójne wejściówki na Śląsko biesiada – 

wodzionka, suchy chlyb i wody szklonka, która 

odbędzie się 16.09.2016 r. w Rybniku w Teatrze Ziemi Rybnickiej, ul. Plac Teatralny 1.”. 

4. Organizator poinformuje Zwycięzcę o fakcie zdobycia nagrody poprzez komentarz pod 

zwycięską odpowiedzią w serwisie Facebook wraz z prośbą o zgłoszenie się do Organizatora 

poprzez prywatną wiadomość przez fanpage Telewizji Regionalnej TVT oraz poprzez 

oddzielny post na profilu Telewizji Regionalnej TVT w serwisie Facebook o rozstrzygnięciu 

Konkursu. 

5. Zwycięzca w ciągu czterech dni od rozstrzygnięcia Konkursu powinien odebrać bilety w 

siedzibie Fundatora, Teatr Ziemi Rybnickiej, ul. Plac Teatralny 1, 44-200 Rybnik. 

§4. Dane osobowe 

1. Uczestnik przystępując do Konkursu organizowanego przez Organizatora potwierdza, że 

akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie. 

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia 
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Konkursu i zostaną trwale usunięte po zakończeniu Konkursu i przekazaniu nagród 

Zwycięzcom. 

 

§5. Postępowanie reklamacyjne 

 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać za pośrednictwem 

poczty na adres organizatora wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia wysłania przez 

Uczestnika wiadomości z reklamacją. 

3. O wyniku rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem 

poczty na podany w treści reklamacji adres zwrotny. 

 

§6. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.telewizjatvt.pl przez cały czas trwania 

Konkursu. Regulamin jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora. 

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i 

reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników 

oraz Organizatora jest określony w Regulaminie. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy 

prawa polskiego. 


