Regulamin konkursu „Konkurs Mikołajkowy”
Art. 1. [Konkurs]
Konkurs prowadzony będzie pod nazwą „Konkurs Mikołajkowy” na zasadach
wynikających z niniejszego Regulaminu.
Art. 2. [Organizator i Fundator Konkursu]
1. Organizatorem Konkursu jest Romance TV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Puławskiej 469, (02-844) Warszawa) wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000371161, NIP: 5213586794.
2. Fundatorem nagród są Romance TV Sp. z o.o. Fundator nagród zobowiązują
się wydać Zwycięzcom Konkursu nagrody określone szczegółowo w niniejszym
regulaminie zwanym dalej Regulaminem Konkursu. Regulamin Konkursu jest
jedynym źródłem zasad uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przyznawania
nagród.
Art. 3. [Definicje]
1. „Konkurs” oznacza konkurs dla fanów profilu Romance TV na Facebooku
prowadzony pod nazwą „Konkurs Mikołajkowy”
2. Zwycięzcy Konkursu to osoby, które zgodnie z Regulaminem Konkursu
mogą być jego Uczestnikami oraz, które po spełnieniu wszystkich warunków
uczestnictwa w Konkursie, poprawnie odpowiedziały na pytanie konkursowe, a
treść odpowiedzi była najbardziej kreatywna według komisji konkursowej.
Zwycięzcy zostaną nagrodzeni przez Agencję PR obsługującą profil Romance
TV na Facebook.com na zasadach wskazanych w art.7 Regulaminu Konkursu.
3. Zgłoszenie konkursowe oznacza udzielenie odpowiedzi na pytanie
konkursowe w komentarzach pod postem konkursowym na fanpage’u
www.facebook.com/romancetvczasnauczucia w terminie najpóźniej do 13
grudnia 2018 roku do godziny 12:00.
Art.4. [Informacja o konkursie]
1. Konkurs przeprowadzany jest w celu promocji kanału Romance TV.
Informacja o Konkursie zostanie udostępniona przez Organizatora Konkursu na
portalu Facebook.com telewizji Romance TV.
Art.5. [Uczestnicy Konkursu]
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby będące fanami profilu
Romance TV na portalu Facebook.com. Uczestnikami Konkursu nie mogą być
pracownicy Organizatora Konkursu oraz Fundatorzy Konkursu i ich najbliżsi,
przez co należy rozumieć małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo,

powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku
przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostające we wspólnym
pożyciu.
2. Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia. Osoby poniżej 18 roku
życia muszą posiadać pisemną zgodę rodzica.
3. Jeden uczestnik może udzielić tylko jednej odpowiedzi, rozumianej jako
zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym na fanpage’u Romance
TV na Facebooku.
Art. 6. [Zasady uczestnictwa w Konkursie]
Aby móc ubiegać się o nagrodę należy:
1. Po zapoznaniu się z postem Konkursowym należy w terminie określonym w
Art. 7 poniżej zamieścić komentarz odpowiadający na pytanie: „Z którym
bohaterem produkcji Romance TV chciałbyś spędzić dzień, gdybyś mógł dostać
właśnie taki prezent na gwiazdkę i dlaczego właśnie z tą postacią?” pod
konkursowym postem na fanpage’u Romance TV na Facebooku.
2. Można zgłosić tj. zamieścić 1 (jeden) komentarz odpowiedzią na osobę.
Niedozwolone jest wysyłanie zgłoszeń w imieniu innej osoby ani wysyłanie
wspólnych zgłoszeń. Zgłoszenia otrzymane po dacie Zakończenia nie będą
rozpatrywane.
Art. 7. [Czas trwania Konkursu]
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 6 grudnia 2018 roku i kończy w dniu 13 grudnia
2018 roku o 12:00. Ogłoszenie wyników nastąpi 17 grudnia do godz. 20:00 na
fanpage’u Organizatora.
Art. 8. [Zasady przyznawania nagród]
1. Agencja PR obsługująca profil Romance Tv na portalu Facebook.com
wybierze Zwycięzców Konkursu spośród osób, które spełnią wszystkie warunki
opisane w niniejszym Regulaminie wymagane do ubiegania się o nagrodę i
przedstawią w Zgłoszeniu konkursowym najciekawszą i najbardziej kreatywną
odpowiedź na pytanie konkursowe.
2. Nazwy użytkowników – Zwycięzców Konkursu zostaną uwidocznione w
poście na stronie Facebook Organizatora wraz ze wskazaniem przyznanej im
nagrody.
3. Uczestnik Konkursu może dokonać jednego Zgłoszenia konkursowego. W
przypadku dokonania przez Uczestnika Konkursu więcej niż jednego Zgłoszenia
konkursowego, Komisja weźmie pod uwagę tylko Zgłoszenie konkursowe, które
otrzymała jako pierwsze od danego Uczestnika.

4. Uczestnik Konkursu, który spełnił wszystkie warunki formalne uczestnictwa
w Konkursie w tym zamieścił najbardziej kreatywną odpowiedź na pytanie
konkursowe, może otrzymać tylko jedną nagrodę wskazaną w Art. 9.
5. W Konkursie zostanie nagrodzony 1 (jeden) laureat Konkursu. Nagroda dla
laureata to zestaw kosmetyków marki O3Zone: krem do stóp O3Zone o
pojemności 75ml, błękitny krem kojąco – regenerujący O3Zone o pojemności
30 ml.
6. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich
praw związanych z wygraną na inne osoby bez zgody Organizatora Konkursu.
10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieprzyznanych
bądź nieodebranych nagród na inne cele Organizatora Konkursu.
Art.9. [Nagrody]
1. W Konkursie przewidziana jest następująca nagroda: zestaw kosmetyków
marki O3Zone (krem do stóp O3Zone o pojemności 75ml, błękitny krem kojąco
– regenerujący O3Zone o pojemności 30 ml), o wartości 140 złotych brutto.
2. Fundator oraz Organizator Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za
niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy
Konkursu.
3. Fundator Konkursu ponosi odpowiedzialność za: a) użyteczność nagrody,
rozumianą jako zdatność nagrody do użytku zgodnie z jej przeznaczeniem w
chwili odbioru nagrody przez Zwycięzcę Konkursu.
4. Organizator Konkursu wyklucza możliwość zamiany nagrody na ekwiwalent
pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.
5. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo reklamacji otrzymanej nagrody.
6. Nagroda w Konkursie zwolniona jest z opodatkowania 10% zryczałtowanym
podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z treścią ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.
Art. 10. [Powiadomienie Zwycięzców Konkursu]
1. Wyniki Konkursu będą dostępne do wglądu na stronie Facebook Organizatora
Konkursu www.fb.com/romancetvczasnauczucia.
2. Na Fundatorze Konkursu spoczywa obowiązek wydania nagród Zwycięzcom
Konkursu. Nagrody zostaną przesłane drogą pocztową na adres podany w
wiadomości prywatnej na Facebooku.

3.W przypadku nieodebrania nagrody, pomimo wysyłania wiadomości
prywatnych nagroda zostanie przeznaczona na inne cele Fundatora Konkursu, a
prawo Zwycięzcy Konkursu do ubiegania o jej wydanie wygasa.
4. Fundator Konkursu, ani też Organizator Konkursu, nie zwracają innych
kosztów związanych z odbiorem nagrody.
5. W wypadku rezygnacji z odbioru nagrody Fundator Konkursu, ani też
Organizator Konkursu nie będą zobowiązani do wypłaty równowartości nagrody
w środkach pieniężnych, jak również nie będą zobowiązani do pokrycia
jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z tym przez jakiekolwiek
osoby.
Art. 11. [Reklamacje i skargi dotyczące rozstrzygnięcia konkursu]
1. Reklamacje lub skargi ze strony Uczestników Konkursu dotyczące
organizacji i przebiegu Konkursu powinny być składane w formie e-mailowej
najpóźniej do dnia 12 grudnia 2018 roku na adres: a.karwacka@agencjafaceit.pl
Art. 12. [Postanowienia końcowe]
1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997
roku (Dz. U. 2002/101/926 z późn. zm.) informacje uzyskane od Uczestników
Konkursu w tym również za pośrednictwem systemu komputerowego
Organizatora Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu i
Fundatora Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu i dostarczenia nagród.
2. Przystąpienie do Konkursu i tym samym podanie danych jest dobrowolne.
Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnik Konkursu wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i
wydania nagród Zwycięzcom Konkursu.
3. Każdy z biorących udział w Konkursie, poprzez przystąpienie do Konkursu
akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
Warszawa, dnia 6 grudnia 2018.

