REGULAMIN
Koncertu Życzeń Telewizji TVT pn. „Niedziela po naszymu”
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Podmiotem organizującym audycję "Niedziela po naszymu" 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. Zamawiającym jest każda osoba fizyczna, która złoży zamówienie na
złożenie życzeń w siedzibie Organizatora ul. Rynek 1, 44-200 Rybnik
lub też za pośrednictwem maila na adres biuro@telewizjatvt.pl z
załącznikiem dokonania przelewu.
3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem
postanowień niniejszego regulaminu.
4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej
www.telewizjatvt.pl oraz w siedzibie Telewizji TVT.
§2 ZASADY ZAMAWIANIA ŻYCZEŃ
1. Zamówienie na złożenie życzeń musi zawierać:
• Imię i nazwisko Zamawiającego
• Dane adresowe oraz nr telefonu Zamawiającego
• Preferowaną datę emisji do wtorku poprzedzającego niedzielną
emisję
• Podanie dwóch tytułów utworów: preferowanego i alternatywnego
1a. Zamawiający może wybrać utwór, który będzie stanowił oprawę
audiowizualną towarzyszącą życzeniom. Redakcja zastrzega sobie jednak

prawo do ewentualnej zmiany w/w utworu na inny. Na jeden taki utwór nie
mogą przypadać mniej niż dwa życzenia.
2. Zamówienie na złożenie życzeń może dotyczyć tylko jednej okazji,
odnoszącej się do tych samych solenizantów, jubilatów lub
jubileuszy. W przypadku wskazania w zamówieniu wielu okazji
mogących być podstawą życzeń, Organizator zastrzega sobie prawo
emisji wyłącznie jednych życzeń. Każde osobne życzenia związane są
z dodatkowym kosztem.
3. Składanie życzeń za pośrednictwem Organizatora odbywa się
odpłatnie. Opłata za emisję życzeń wraz z dedykacją muzyczną w
roku 2022 wynosi 40 zł brutto
4. Opłatę można uiścić w siedzibie Organizatora bądź przelewem na
jego konto bankowe - nr konta:
78 8456 0009 2001 0024 2934 0001
Bank Spółdzielczy/Żory
Adres odbiorcy : Telewizja TVT Sp. z o.o., ul.. Rynek 1, 44-200
Rybnik
W tytule przelewu należy wpisać nazwę programu „Niedziela po
naszymu”, imię i nazwisko solenizanta lub jubilata oraz datę emisji
Koncertu Życzeń.
5. Wpłata musi zostać zaksięgowana na koncie Organizatora najpóźniej
7 dni przed emisją danej audycji.
6. Treść życzeń musi pozostawać w związku z tematyką audycji.
7. Życzenia nie mogą nazw firm, instytucji, które odnoszą się do
działalności przedsiębiorczej.
8. Treść życzeń może zawierać do 500 znaków.
9. Treść życzeń wraz z potwierdzeniem przelewu można przesłać
również za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na
internetowej www.telewizjatvt.pl w zakładce Programy/Niedziela po
naszymu.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do emitowania na antenie tylko
tych życzeń, które nie odbiegają od norm powszechnie uznanych za
kulturalne oraz nie naruszają obowiązujących w Rzeczypospolitej
Polskiej przepisów prawa oraz dóbr osób trzecich.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do redagowania treści życzeń w
celu nanoszenia poprawek stylistycznych, gramatycznych oraz
poprawienia składni języka polskiego bądź gwary śląskiej, nie

ingerujących jednocześnie w główną treść zamówienia. W przypadku
wystąpienia problemów technicznych związanych z emisją programu
"Niedziela po naszymu" na antenie Zamawiający ma prawo do
zwrotu wpłaty uiszczonej za emisję życzeń.
12. Reklamacje uwzględniane są do 30 dni od daty emisji programu w
siedzibie Organizatora lub telefonicznie (32) 4748751 lub 516
123 744
§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu,
a także zawieszenia audycji Koncert Życzeń Telewizji TVT pn.
„Niedziela po naszymu" w każdym czasie i bez podania przyczyny
2. Zlecenie emisji życzeń na antenie Telewizji Regionalnej TVT jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych w myśl Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U.
2015. poz. 2135 z późn. zm.).
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem
zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

