
Regulamin 

Konkursu ESKA TV
„Fejslista”

1. Postanowienia ogólne

1.1 Regulamin określa warunki konkursu rozgrywanego na antenie stacji ESKA TV zgodnie
z art. 921 Kodeksu Cywilnego - ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn.
zm.) 

1.2 Organizatorem konkursu jest Eska Tv.

1.3 Konkurs  będzie  rozgrywany  w  programie  ESKA  TV  i  ma  zasięg  ograniczony
technicznymi możliwościami odbioru programu ESKA TV. 

1.4 Konkurs odbywa się w dniach emisji programu Fejslista

2.   Nagrody

2.1 Nagrody to: płyty CD

2.2 W przypadku, gdy uczestnik wygrał jedną z nagród o wartości przekraczającej kwotę 760
zł,  zobowiązany  jest  zapłacić  Organizatorowi  (jako  płatnikowi)  za  pośrednictwem
zryczałtowany 10 % podatek dochodowy od pełnej wartości nagrody przed wydaniem
nagrody.  Podstawą  do  odbioru  nagrody  jest  wpłacenie  na  konto  lub  do  kasy
Organizatora należnego podatku.

2.3 Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nagród rzeczowych spoczywa na Sponsorze
lub  sprzedawcy,  od  którego  nagrody  zostały  kupione.  Odpowiedzialność  z  tytułu
gwarancji na podmiocie wskazanym w treści gwarancji (gwarant). Zdobywca nagrody
będzie  dochodził  zaspokojenia  roszczeń  z  powyższych  tytułów  bezpośrednio  od
Organizatora, sprzedawcy nagród i od gwaranta 

2.4 Nagrody  wydawane  będą  zwycięzcom  tuż  po  spełnieniu  warunków  konkursowych  i
wypełnieniu Metryczki. 

3. Zasady akcji promocyjnej 

3.1 W  programie  Fejslista  prowadzący  wybiera  najlepszy  i  najbardziej  dowcipny
komentarz dodany na Facebooku Eska Tv.

3.2Aby  wziąć  udział  w  konkursie  nalży  skomentować  wybrany  klip  dodany  na
Facebooku Eska Tv pod adresem http://www.facebook.com/eskaTV. Należy również
dowcipnie uzasadnić dlaczego właśnie tej osobie mamy przyznać nagrodę.

3.3 Prowadząca  w trakcie  trwania  programu  nagradza  najlepsze  komentarze  płytą  CD
dostępną  w  konkursie.  Podaje  zwycięzców,  którzy  zobowiązani  są  do  przesłania
swoich danych adresowych.
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3.4  Wygrany  po  wyemitowaniu  programu  na  antenie  Eska  Tv  zobowiązany  jest  do
odesłania swoich danych adresowych na konkurs@eska.tv w ciągu 7 dni. 

4  Wyłanianie zwycięzców.

4.1 Zwycięzcą zostaje osoba, która wypełni zadania określone z punkcie 3.

4.2 Jednej osobie może być przyznana tylko jedna nagroda, raz w miesiącu, niezależnie od
ilości zgłoszeń.

4.3 Odbiór  nagrody  odbywa  się  poprzez  wysłanie  nagrody  listownie  po  wcześniejszym
otrzymaniu danych adresowych od zwycięzcy.

4.4 Zwycięzca konkursu jest zobowiązany w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji o

wygraniu nagrody,  do przesłania  danych adresowych na adres  konkurs@eska.tv.  Nie

dopełnienie obowiązku przesłania danych jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody. 

4.5 Zwycięzca wysyłając e-mail z informacją o wygranej powinien podawać, oprócz danych

adresowych,  swoje  imię  i  nazwisko,  które  musi  się  zgadzać  z  podanymi  wcześniej

danymi na Facebooku.

4.6 Zwycięzca nie może podawać imienia i nazwiska oraz danych adresowych innych niż

swoje. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, nagroda  nie zostanie wysłana.

5. Ograniczenie uczestnictwa w akcji

5.1. W akcji promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy spółek
holdingu ZPR S.A. 

5.2. Zakaz uczestnictwa w akcji promocyjnej dotyczy również członków najbliższej rodziny
podmiotów wymienionych w pkt. 5.1

6. Postępowanie reklamacyjne

6.1. Wszelkie  zastrzeżenia  dotyczące  przebiegu  akcji,  należy  składać  organizatorowi  na
piśmie w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego zakończenia.

6.2. W przypadku przesłania reklamacji  złożonej  za pośrednictwem poczty decyduje data
stempla pocztowego.

6.3. Złożone  przez  uczestników  reklamacje  będą  rozpatrywane  przez  Organizatora
niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.

6.4. Zainteresowani  uczestnicy  zostaną  powiadomieni  o  rozpatrzeniu  reklamacji
telefonicznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na piśmie przez
Organizatora.
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7. Postanowienia końcowe

7.1. Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż uczestnik zapoznał się z zasadami konkursu i
akceptuje je w całości.

7.2. Pełna  treść  regulaminu  udostępniona  będzie  do  wglądu  w  siedzibie  ESKA  TV  we
Wrocławiu,  od poniedziałku do piątku w czasie  trwania akcji  -  w godzinach:  8:00 -
15:00. 

7.3. Organizator  zabawy  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  usługi  telekomunikacyjne,  z
których korzystać będą uczestnicy akcji. 

7.4. Time S.A. oraz Organizator zastrzegają sobie prawo wykorzystania danych osobowych
uczestników  akcji  dla  celów  wyłącznie  konkursowych,   zgodnie  z  wymogami
ustawowymi, na podstawie art.23 ust.1 pkt 3 i pkt. 5 w związku z art.43 ust 1 pkt 8
ustawy z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r,
poz.883).

8. Jury 

8.1. O uznaniu wygranej po spełnieniu wszystkich warunków konkursowych decyduje jury,
w skład którego wchodzą: 

Przewodniczący             -  Kamil Wołkowski

Wiceprzewodniczący   - Adrian Harasim

Sekretarz                      - Katarzyna Morawska

8.2. Werdykt jury jest werdyktem ostatecznym w zakresie wyników akcji.

8.3. Nad  prawidłowością  przebiegu  akcji  i  pracy  jury  czuwają  władze  statutowe
Organizatora. 

8.4. Jury potwierdza zgodność przeprowadzenia akcji z regulaminem.
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Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu

MERYCZKA UCZESTNIKA KONKURSU ESKI - potwierdzenie odbioru nagrody 

tytuł konkursu: „Fejslista”

data ........../............/.......................

Nagroda: ........................................ 

Imię i nazwisko ............................................................................................................................

nr PESEL lub nr i rodzaj dokumentu tożsamości ........................................................................

Przetwarzanie  danych  osobowych  uczestników  konkursu  przez  Organizatora  do  celów
konkursowych, zgodnie z wymogami ustawowymi, ma miejsce na podstawie art. 23 ust. 1 pkt
3 w związku z art. 2 ust. 3 oraz art. 43 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 29.08.1997 r o ochronie
danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r, poz .883 z późn. zm.).
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