
REGULAMIN GŁOSOWANIA W KONKURSIE "DISCO POLO HIT WSZECH 
CZASÓW" 
 
Każdy uczestnik ma 5 głosów, które może wykorzystać głosując na swoje ulubione 
teledyski.  Głosy mogą być wykorzystane w dowolny sposób. Wyniki głosowania 
będą umieszczone na stronie, po zakończeniu prezentacji 180 piosenek, wtedy też 
ujawnimy 60 z nich, które przejdzie do kolejnego etapu głosowania. Zapraszamy do 
zabawy!) 
   
Regulamin konkursu SMS pn. Zwycięzca programu DISCO STAR 2012 
 
§ 1. Nazwa konkursu. 
Konkurs, zwany dalej „konkursem”, będzie prowadzony pod nazwą „Zwycięzca 
programu DISCO STAR 2012 ” 
 
§ 2. Nazwa Organizatora konkursu. 
Organizatorem jest MURATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-570 
Warszawa, al. Wyzwolenia 14, NIP 526-00-08-745, wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000291159, kapitał zakładowy (opłacony w 
całości) 81 850 000 złotych.  („Organizator”). 
 
§ 3. Zasięg konkursu. 
Konkurs urządzany będzie na terenie całej Polski. 
 
§ 4. Czas trwania konkursu. 
Konkurs rozpoczyna się 15 grudnia 2012 roku od godz.18.10, a kończy 15 grudnia 
2012 roku o godz.19.02. 
 
§ 5. Wartość puli nagród wynosi 1 472,31 zł brutto (słownie: jeden tysiąc czterysta 
siedemdziesiąt dwa złote 31/100). 
 
§ 6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora,  oraz firmy 
Supermedia Interactive Sp. z o.o., będącej dostawcą usługi SMS. 
 
§ 7. Dane osobowe. 
1. Administratorem danych osobowych w konkursie jest jego Organizator. 
Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych 
uczestników konkursu w celach związanych z realizacją konkursu, innemu 
podmiotowi na zasadach przewidzianych w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych. 
2.Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą 
przez niego przetwarzane w celu:  

(i) realizacji konkursu,  
(ii) wyłonienia zwycięzców konkursu,  
(iii) doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak 

ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w konkursie. Każdy 
uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych 
oraz do ich poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z 



przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(t.j.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze  zm.) 

 
§ 8. Uczestnicy konkursu i jego przebieg 
1. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała 
na terenie Polski, która spełnia wszystkie warunki określone w regulaminie konkursu 
(z zastrzeżeniem par.6 regulaminu). 
2. Uczestnik przystępując do konkursu powinien zapoznać się z treścią regulaminu. 
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również 
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie 
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w jednej turze: dnia 15 grudnia 2012r.  od 
godziny 18.10 do godziny 19.02. 
 
§ 9. Zasady konkursu. 
1.     W dniu 15 grudnia na antenie telewizji Polo tv zostanie ogłoszony konkurs pod 
nazwą „Zwycięzca programu DISCO STAR 2012 ”. 
2.     Zadanie uczestnika polega na wysłaniu SMSa o treści STAR.01 (lub dowolny 
numer do STAR.03) na numer 7242  (koszt SMS-a 2,46  zł z VAT brutto). 
3.     Po dotarciu do Organizatora SMSa, o którym mowa w § 9 pkt. 2 każdy uczestnik 
konkursu otrzymuje komunikat zwrotny za pomocą SMSa, informujący o odebraniu 
wiadomości oraz następny w kolejności komunikat SMS z pytaniem finałowym. 
4.     Wszystkie SMSy uczestnika zgodnie z regulaminem powinny być wysyłane 
wyłącznie za pomocą telefonu komórkowego o tym samym numerze abonenta. 
5.     Wszystkie SMSy zgodne z § 9 pkt. 3 przesłane w ramach tury konkursu biorą 
udział w grze o nagrody. W wyłonieniu nagród biorą udział tylko SMSy, które 
zawierają  poprawną odpowiedź na pytanie finałowe i zostały najszybciej przesłane 
6.     Zwycięzcą w grze o nagrody, zostaje Uczestnik, który uzyskał najszybszy czas 
od momentu otrzymania pytania finałowego, do momentu otrzymania przez 
Organizatora SMSa z poprawną odpowiedzią oraz przesłał SMS-em swoje dane wg 
wzoru dostarczonego mu w komunikacie SMS na jego numer telefonu komórkowego 
7.     Każdy SMS w konkursie, którego nadawca wysłał poprawne zgłoszenia, bierze 
udział w grze o nagrodę. 
8.     SMS, które dotrą do Organizatora przed lub po wskazanym terminie określonym 
w § 4, nie będą uwzględniane w konkursie. Organizator nie zwraca osobom, których 
SMS nie dotarły pod podany numer w określonym powyżej terminie, kosztów 
wysłania tych SMS. 
9.     Wyłonienie zwycięzców nagród odbędzie się po zakończeniu tury dnia 15 
grudnia 2012 roku, o godz.19.05. 
10.  Komisja Nadzoru po turze konkursu, spośród wszystkich SMSów zgodnych z 
postanowieniami niniejszego regulaminu i zarazem biorących udział w konkursie, 
wyłoni SMSy, których nadawcy wygenerowali najszybszy czas reakcji od momentu 
otrzymania pytania finałowego, do momentu wysłania poprawnej na nie odpowiedzi, 
Nadawcy tych SMSów mają prawo do nagród w konkursie. 
11.  Zostanie ustalony ranking lista uczestników, którzy wygenerowali najszybszy 
czas reakcji od momentu otrzymania pytania finałowego, do momentu wysłania 
poprawnej odpowiedzi, na podstawie którego zostaną przyznane nagrody, o których 
mowa w § 10. 
12.   Po wyłonieniu zwycięzców, o których mowa w § 9 pkt.10 członek Komisji 
Nadzoru wyśle wiadomość SMS do osób, które uzyskały prawo do nagród i/lub 
podejmie próbę nawiązania połączenia telefonicznego z osobami, które uzyskało 



prawo do nagród.. 
13.  Uczestnik uzyskujący prawo do tej nagrody, w razie otrzymania SMSa, o którym 
mowa w pkt. 10 zobowiązany jest odesłać swoje dane do wysyłki nagrody (imię, 
nazwisko, adres zameldowania lub zamieszkania) oraz potwierdzenie udziału w 
Konkursie na numer telefonu i w czasie wskazanym w tym SMSie, a w razie 
odebrania połączenia telefonicznego, niezwłocznie potwierdzić swoje uczestnictwo w 
konkursie oraz podać swoje dane teleadresowe. 
14.  Próba uzyskania połączenia z uczestnikiem podejmowana jest co najmniej 
dwukrotnie. Jeżeli nie uda się uzyskać połączenia z uczestnikiem konkursu, nie 
odpowie on prawidłowo na SMSa informującego go o nagrodzie lub nie potwierdzi 
udziału w konkursie – prawo do nagrody jest anulowane. Wówczas kolejny 
Uczestnik, który wygenerował najszybszy czas reakcji odpowiadając poprawnie na 
pytanie finałowe zyskuje prawo do tej nagrody, W takiej sytuacji  zostanie 
powtórzona procedura zawiadomienia uczestnika o nagrodzie z niniejszego punktu 
regulaminu. 
15.  Organizator zastrzega, że podczas trwania konkursu jej uczestnik może zostać 
zwycięzcą tylko jednej nagrody. 
16.  Lista osób nagrodzonych zawierająca imiona, nazwiska, miejscowości 
zamieszkania oraz informację o nagrodzie, publikowana będzie na antenie telewizji 
Polo tv lun na stronie www.polotv.pl dnia  18 grudnia 2012r.   
 
§ 10. Wykaz nagród 
Nagrodą w Konkursie (1 nagroda) jest: 
Telewizory LC32LE140E (o wartości brutto.1 472,31 zł ) każdy. 
 
§ 11. Postanowienia końcowe 
1.     Organizator powoła wewnętrzną komisję do nadzoru nad prawidłowością 
urządzania konkursu, zwaną w tekście niniejszego regulaminu „Komisją Nadzoru”. 
2.     Nagrody rzeczowe zostaną wysłane pocztą kurierską, w terminie do 31 grudnia 
2012 roku pod warunkiem spełnienia zobowiązania zwycięzcy, wynikającego z 
punktu 5 niniejszego paragrafu.. 
3.     Przyznane nagrody nie mogą być zamienione na inną nagrodę ani na 
ekwiwalent pieniężny. 
4.      Przeniesienie prawa własności do nagrody może być dokonane wyłącznie na 
rzecz zdobywcy nagrody. Uprawnienie do żądania przeniesienia własności nagrody 
nie może być przeniesione na osobę trzecią. 
5.     Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane, w ramach niniejszego 
konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, tzn. po 
uiszczeniu przez zwycięzcę zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 
10% wartości nagrody określonej w par. 10, tj. kwotę 148,00 zł na konto: 
07106000760000321000148955 i dostarczeniu do Organizatora potwierdzenia 
zapłaty tego podatku przed dniem wydania nagrody na adres ajura@polotv.com.pl. 
6.     Jeżeli zwycięzca konkursu nie odbierze nagrody to prawo do otrzymania 
nagrody przez taką osobę wygasa. W takim też przypadku nie przewiduje się 
ponownego wyłaniania lub ustalenia zwycięzcy konkursu, zaś nie wydane nagrody 
pozostaną własnością Organizatora. 
7.     W przypadku, gdyby okazało się, iż zwycięzcą którejkolwiek z nagród jest 
osoba, o której mowa w § 6. regulaminu, osoba taka nie uzyskuje prawa do nagrody. 
Organizator nie ma obowiązku gromadzić oświadczeń dotyczących § 6. regulaminu 
w formie pisemnej. Organizator może jednak zażądać od Uczestnika złożenia 



pisemnego oświadczenia, że jest on osobą uprawnioną do udziału w konkursie przed 
wydaniem nagrody. 
8.     Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o dotarciu SMS do Organizatora, 
należy przez to rozumieć wpływ SMS na serwer systemu teleinformatycznego 
Organizatora. 
9.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność technicznych 
realizacji połączeń telefonicznych dokonywanych przez Uczestników, oraz 
dostarczenie wiadomości SMS/MMS. Zgłoszenia do Konkursu nieczytelne lub 
zawierające niemożliwe do weryfikacji dane są nieważne i zostaną wykluczone z 
Konkursu. 
10.  Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług 
telekomunikacyjnych 
w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach konkursu. 
11.  Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w 
siedzibie Organizatora, adres e-mail pod którym można uzyskać informacje o 
konkursie to: kontakt@polotv.com.pl do dnia 14 grudnia 2012r. 
12.   W sprawach nie unormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają 
obowiązujące przepisy prawa polskiego.. 
  
§ 12. Postępowanie reklamacyjne. 
1.        Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania konkursu oraz najpóźniej 
w ciągu 7 dni od daty wydania nagród w formie pisemnej - przesłane listem 
poleconym - na adres: Komisja Konkursu „Zwycięzca programu DISCO STAR 2012 
”, Polo TV ul. Jubilerska 10, 00-939 Warszawa z dopiskiem „reklamacja”. 
2.        Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data 
stempla pocztowego. 
3.        Reklamacje rozpatruje Komisja Nadzoru. 
4.        Rozpatrywanie reklamacji trwa 7 dni roboczych od momentu ich otrzymania 
przez Organizatora, włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji 
(decyduje data stempla pocztowego). 
 
§ 13. Prawo telekomunikacyjne. 
1.     Organizator wyraża zgodę na wprowadzenie przez Operatora GSM, na żądanie 
Abonenta: 
a)            automatycznego blokowania możliwości dokonywania połączeń na 
określony numer / numery premium (w tym Numer) i odbierania połączeń z takich 
numerów, 
b)            blokowania połączeń przychodzących/ wychodzących z/ do określonych 
numerów (w tym Numeru) dla poszczególnych rodzajów usług, 
c)            blokowania połączeń przychodzących/ wychodzących z/ do określonych 
numerów (w tym Numeru) po przekroczeniu przez Abonenta w danym okresie 
rozliczeniowym określonego progu kwotowego, 
d)            blokowania połączeń przychodzących/ wychodzących z/ do określonych 
numerów (w tym Numeru) w przypadku połączeń, których cena za jednostkę 
rozliczeniową usługi albo cena za połączenie przekracza limit określony przez 
Abonenta. 


