REGULAMIN KONKURSÓW TELEWIZJI REGIONALNEJ
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursów w TVRegionalna.pl (dalej zwanych „Konkursami) jest TVL Spółka z
o.o. z siedzibą w Lubinie, 59-300, ul. Tysiąclecia 2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IX Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056794, NIP: 692-000-40-28, posiadająca
wyłączną licencję na rozprowadzanie programu „TVRegionalna.pl” (dalej zwanej
„Organizatorem”).
2. Sponsorami nagród (zwanymi dalej „Sponsorami”) są podmioty, które podpisały z
Organizatorem stosowne umowy i o których stanowią osobne dokumenty.
3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Konkursów”) reguluje zasady organizacji
Konkursów na antenie TVRegionalna.pl.
II. CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkursy są organizowane przez Organizatora od poniedziałku do piątku w paśmie
popołudniowym TVRegionalna.pl począwszy od 1 grudnia 2015 roku do odwołania.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSACH
1. W Konkursach mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie (dalej zwane „Uczestnikami
Konkursów”) z wyłączeniem:
a) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek
zależnych od Organizatora,
b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w punktach a) i b) powyżej, to jest osób będących
wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej
linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą
pozostającą we wspólnym pożyciu.
2. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie
Konkursów lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
3. W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursów działań sprzecznych z niniejszym
Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa, Organizator zastrzega sobie
prawo weryfikacji wyników i ich wykluczenia z udziału w Konkursach.
4. Osoba, która zwycięży danego dnia w konkursie, nie może brać udziału w kolejnych konkursach
TVRegionalna.pl przez następne 14 dni.
IV. NAGRODY W KONKURSIE
1. W Konkursach przewidziane są nagrody (dalej zwane„Nagrodami”) ufundowane przez
Sponsorów.
2. Rodzaj nagród w poszczególnych konkursach, wcześniej ustalony pomiędzy Organizatorem a
Sponsorami nagród, jest ogłaszany przez prowadzących konkursy na początku każdej audycji
sponsorowanej przez danego Sponsora oraz na końcu tejże audycji.
3. Lista nagród, które są do wygrania w konkursach jest ewidencjonowana przez Organizatora.
4. Jeden program sponsorowany jest jednocześnie jednym Konkursem, w którym można wygrać
jedną Nagrodę ufundowaną przez jednego Sponsora.
4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały
im przyznane, są wyłączone.

V. PRZEBIEG KONKURSU
1. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie
internetowej Organizatora pod adresem: www.tvl.pl/regulamin/KONKURSY
%20REGULAMIN.pdf, w siedzibie Organizatora lub na fanpage'u Organizatora.
2. Zadaniem Uczestników Konkursu, a równocześnie zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie, jest:
a) wykonanie telefonu na numer telefonu podawany przez Organizatora na wizji w trakcie trwania
programu, umieszczony także na jego stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych,
b) zwycięzca konkursu zostaje wyłoniony na wizji podczas trwania audycji konkursowej poprzez
udzielenie prawidłowej odpowiedzi na zadane przez prezentera pytanie,
c) warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie połączenia z widocznego dla odbiorcy
numeru telefonu (Prowadzący nie odbierze połączenia z numerów zastrzeżonych).
VI. ODPŁATNOŚĆ
1. Wysokość opłaty za rozmowę telefoniczną z prezenterem naliczana jest według aktualnego
cennika operatora, z którego usług korzysta Uczestnik Konkursu.
2. Za przeprowadzenie rozmowy Organizator nie pobiera żadnych opłat. Uczestnik płaci zgodnie z
taryfą swojego operatora.
VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
1. Biorąc udział w Konkursach Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.
2. Jeśli dany Uczestnik zostanie zwycięzcą Konkursu, na adres e-mail: studio@tvl.pl, zobowiązany
jest wysłać numer telefonu, z którego dzwonił do studia oraz potrzebne do identyfikacji dane: Imię,
Nazwisko, adres zamieszkania (ten sam, który podany jest w dokumencie tożsamości).
3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu na zasadach określonych w
Regulaminie Konkursu w celu przekazania Uczestnikowi Konkursu Nagrody.
VIII. ODBIÓR NAGRÓD
1. Zwycięzcy konkursów są informowani w trakcie trwania audycji konkursowej o zwycięstwie i
dalszych krokach, jakich muszą dokonać w celu odebrania nagród.
2. Po wysłaniu maila na adres: studio@tvl.pl z danymi potrzebnymi do identyfikacji zwycięzcy,
zwycięzca może odebrać nagrodę następnego dnia roboczego w godzinach od 8.00 do 16.00.
3. Nagrody są do odbioru w sekretariacie telewizji TVRegionalna.pl w siedzibie TVL Spółka z o.o.
w Lubinie przy ulicy Tysiąclecia 2, 1 piętro.
4. Zwycięzca odbiera nagrodę osobiście po okazaniu stosownego dokumentu tożsamości. Wszelkie
dane osobowe w dokumencie tożsamości muszą być zgodne z danymi, które zostały podane w
mailu.
5. Nieodebranie Nagrody w terminie 14 (czternastu) dni od wyłonienia zwycięzcy na wizji oznacza
wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec
Organizatora.
6. Zwycięzcy są zobowiązani pokwitować odbiór nagród stosownym podpisem w sekretariacie.
7. Za przyznane Nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureat nie ma
ponadto prawa do scedowania Nagrody na inną osobę.

