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Regulamin Konkursu 
„Konkurs Hotel Paradise” 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1.1 Organizatorem Konkursu jest Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski z 
siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, www.smolar.pl, działająca na 
zlecenie TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa. 
 
1.2 Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
1.3 Czas trwania Konkursu obejmuje okres od godz. 07:00:00 dnia 24.02.2020 r. do dnia 24.03.2020 
r., przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem 
zgłoszonych reklamacji zakończą się najpóźniej do dnia 22.05.2020 r. 
 
1.4 Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której 
wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 847 ze zm.). 
 
1.5 Celem Konkursu jest wybór Laureatów Konkursu na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz 
promowanie marki TVN7. 
 
1.6 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, TVN Media 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, TVN S.A. z siedzibą w Warszawie oraz TVN Digital S.A. z siedzibą  
w Warszawie. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się 
małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. 

2. DEFINICJE 
 
Użyte w Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:  
 
2.1 Konkurs - Konkurs organizowany pod nazwą „Konkurs Hotel Paradise” opisany w Regulaminie. 
 
2.2 Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz prawa i 
obowiązki Uczestników oraz Organizatora Konkursu. Regulamin Konkursu jest jawny  
i powszechnie dostępny w czasie trwania Konkursu na Stronie internetowej konkursu, na stronie 
internetowej Organizatora www.smolar.pl, a także w biurze Organizatora. 
 
2.3 Uczestnik – osoba, która dokonała prawidłowego i skutecznego Zgłoszenia do Konkursu, oraz 
która spełnia wszystkie warunki określone w Regulaminie.  
 
2.4 Zgłoszenie –zaakceptowanie przez Uczestnika postanowień Regulaminu, wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego oraz prawidłowe i skuteczne zgłoszenie pracy stanowiącej rozwiązanie Zadania 
konkursowego. Do Konkursu Uczestnik może zgłosić się poprzez Stronę internetową konkursu. 
Szczegółowy opis przystąpienia do Konkursu zawarty jest w pkt 4 Regulaminu. 
 
2.5 Strona internetowa konkursu – przygotowana specjalnie dla potrzeb Konkursu strona 
internetowa dostępna pod adresem: www.konkurs.tvn7.pl.  
 
2.6 Zadanie konkursowe – polega na zaprezentowaniu przez Uczestnika swojej osoby w ciekawy 
sposób w oparciu o formularz zgłoszeniowy do Konkursu, w tym w szczególności: 
a) wymyślenie autorskiego, unikatowego nicka przez Uczestnika, który może składać się 

maksymalnie z 15 znaków pisarskich, 
b) wybranie pięciu z trzydziestu dostępnych emocji, które najbardziej charakteryzują Uczestnika, 
c) wykonaniu i przesłaniu maksymalnie trzech autorskich zdjęć ukazujących / wyrażających emocje 

Uczestnika. Zdjęcia muszą być wykonane w formacie .jpg lub .png, w rozmiarze nie większym niż 
5 MB jedno zdjęcie, 

d) udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe, które brzmi: „Dlaczego właśnie Ty powinieneś / 
powinnaś polecieć na Bali?”. Odpowiedź tekstowa może składać się z jednego zdania złożonego  

http://www.smolar.pl/
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z maksimum 300 znaków pisarskich włącznie ze „spacjami”, bez wszelkiego rodzaju grafik i 
emotikon. W odpowiedzi tekstowej dopuszcza się użycie małych i wielkich liter.  

 
Każde prawidłowe rozwiązanie Zadania konkursowego musi składać się ze wszystkich czterech 
elementów wskazanych w pkt. 2.6 lit. a) - d) Regulaminu.  
 
Jury konkursowe oceniając rozwiązanie Zadania konkursowego weźmie pod uwagę przede wszystkim 
następujące kryteria: 

− kreatywność; 

− oryginalność; 

− jakość wykonania; 

− zgodność pracy z postanowieniami Regulaminu. 
 

Rozwiązanie Zadania konkursowego musi spełniać odpowiednio następujące warunki: 

− praca musi być wykonana na zadany temat; 

− praca musi dotyczyć Uczestnika, na zdjęciu konkursowym może znajdować się wizerunek 
wyłącznie Uczestnika (na zdjęciu konkursowym nie może być wizerunku, ani innych danych 
osobowych innej osoby); 

− Uczestnik musi być autorem pracy albo musi dysponować autorskimi prawami majątkowymi do 
zgłaszanego rozwiązania Zadania konkursowego. 

 
Rozwiązanie Zadania konkursowego nie może zawierać treści sprzecznych z Regulaminem, prawem, 
dobrymi obyczajami, a w szczególności nie może: 

− zawierać treści o charakterze niemoralnym, nieetycznym, obraźliwym, oszczerczym, 
ksenofobicznym, zniesławiającym, pornograficznym, natury politycznej; 

− wzywać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby, czy osób ze względu na ich pochodzenie, 
tożsamość etniczną, narodowość, rasę, wyznanie, orientację seksualną, czy poglądy polityczne; 

− stanowić groźby wobec osoby czy grupy osób; 

− wzywać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu, ani też propagować 
zbrodni wojennych, czy zbrodni wobec ludzkości; 

− zachęcać do popełnienia samobójstwa; 

− promować towarów uzyskanych nielegalnie czy z naruszeniem jakichkolwiek przepisów; 

− naruszać jakichkolwiek praw do znaków towarowych czy chronionych symboli, praw autorskich, 
czy praw osobistych ani zawierać żadnych marek, z wyłączeniem marki TVN7, wizerunku/ów, czy 
nazwisk osób znanych publicznie, ani innych treści chronionych prawami własności intelektualnej; 

− promować jakichkolwiek produktów lub usług (za wyjątkiem marki TVN7); 

− propagować piractwa fonograficznego, komputerowego i in.;  

− upowszechniać wirusów i technik łamania danych;  

oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów. 

Uczestnik, zgłaszając do Konkursu rozwiązanie Zadania konkursowego wyraża tym samym zgodę na 
postanowienia Regulaminu, w szczególności opisane w pkt. 3.3 oraz pkt. 3.4 Regulaminu. 
 
2.7 Finalista – Uczestnik, którego rozwiązanie Zadania konkursowego, zgodnie z postanowieniami 
Regulaminu, nie zostało nagrodzone w pierwszej części Konkursu przez Jury konkursowe nagrodą 
główną, natomiast zostało zakwalifikowane do udziału w drugiej części Konkursu, tj. w publicznym, 
ogólnodostępnym głosowaniu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 
 
2.8 Laureat nagrody głównej – Uczestnik, którego rozwiązanie Zadania konkursowego, zgodnie  
z postanowieniami Regulaminu, zostało nagrodzone w pierwszej części Konkursu przez Jury 
konkursowe nagrodą główną (po 6 Laureatów wśród kobiet i mężczyzn – łącznie 12 Laureatów 
nagrody głównej). 
 
2.9 Laureat nagrody głównej specjalnej – Uczestnik – Finalista, którego rozwiązanie Zadania 
konkursowego zdobyło odpowiednią liczbę głosów w drugiej części Konkursu, tj. w publicznym, 
ogólnodostępnym głosowaniu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, i zostało tym samym 
nagrodzone nagrodą główną (po 1 Laureacie wśród kobiet i mężczyzn – łącznie 2 Laureatów nagrody 
specjalnej). 
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2.10 Laureat nagrody dodatkowej – Uczestnik – Finalista, którego rozwiązanie Zadania 
konkursowego zdobyło odpowiednią liczbę głosów w drugiej części Konkursu, tj. w publicznym, 
ogólnodostępnym głosowaniu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, i zostało tym samym 
nagrodzone nagrodą dodatkową (po 5 Laureatów wśród kobiet i mężczyzn – łącznie 10 Laureatów 
nagród dodatkowych). 
 
2.11 Komisja konkursowa – zespół osób powołanych przez Organizatora do nadzoru i organizacji 
Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W skład Komisji konkursowej wchodzą osoby 
wyznaczone przez Organizatora. Do zadań Komisji konkursowej należy w szczególności czuwanie 
nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz rozpatrywanie ewentualnych reklamacji. 
 
2.12 Jury konkursowe – zespół osób powołanych przez Organizatora do wyłaniania Finalistów  
i Laureatów nagród głównych. W skład Jury konkursowego wchodzą osoby wyznaczone przez 
Organizatora, w tym przedstawiciele TVN. 
 
2.13 Internauta – każda osoba, która jest zainteresowana Konkursem i która chce oddać głos  
w drugiej części Konkursu, tj. chce wziąć udział w głosowaniu na Laureata nagrody głównej 
specjalnej. Internauta musi posiadać dostęp do internetu oraz telefon komórkowy z numerem, który 
jest aktywny w jednej z sieci GSM operatorów telefonii komórkowej w Polsce. Internauta musi 
znajdować się w zasięgu sieci GSM polskich operatorów komórkowych. 
 
2.14 TVN – TVN S.A.  z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa, 
zleceniodawca Konkursu. 
 
2.15 TVN 7 – nazwa programu telewizyjnego nadawanego przez TVN, którego promocji służy 
Konkurs.  
 
2.16 Fundator nagród specjalnych – TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy  
ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa. 
 
3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 
3.1 Z zastrzeżeniem pkt. 3.7 Regulaminu, Uczestnikiem Konkursu musi być osoba fizyczna, która w 
dniu zgłoszenia do Konkursu spełnia łącznie następujące warunki: 
a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 
b) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; 
c) ma ukończone 18 lat;  
d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 
 
3.2 Zgłoszenie do Konkursu musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie 
któregokolwiek z warunków Zgłoszenia spowoduje jego nieważność. 
 
3.3 Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że: 
 
a) jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

jakie zgłasza w rozwiązaniu Zadania konkursowego i dysponuje prawami autorskimi i prawami 
pokrewnymi do utworów zgłaszanych w rozwiązaniu Zadania konkursowego; 

b) wyraża zgodę na rozpowszechnianie pracy stanowiącej rozwiązanie Zadania konkursowego,  
w tym na rozpowszechnianie swojego wizerunku tam utrwalonego, a także danych pochodzących 
ze Zgłoszenia, na podstawie których może być zidentyfikowany – poprzez upublicznienie wyżej 
wymienionych na Stronie internetowej konkursu pod adresem www.konkurs.tvn7.pl w czasie 
trwania Konkursu, najdalej do dnia 22.06.2020 r. W przypadku nagrodzenia rozwiązania Zadania 
konkursowego dodatkowo na rozpowszechnienie ww. na: stronach internetowych oraz social 
mediach zarządzanych i administrowanych przez spółki z grupy TVN S.A., a także na antenach 
programów nadawanych przez TVN i TVN7, kanałów tematycznych grupy TVN, najdalej do dnia 
22.06.2020 r. Powyższe w celach niezbędnych dla prawidłowej realizacji założeń i celów 
Konkursu, przez Organizatora, firmę TVN Media sp. z o.o. oraz TVN S.A., w zakresie niezbędnym 
do ich publikacji lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania ich opracowania w stopniu, jaki 
Organizator lub TVN Media sp. z o.o. lub TVN S.A., uznają za stosowny i wskazany dla 
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prawidłowej realizacji założeń i celów Konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności 
dostosowania zdjęcia do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji; 

c) upoważnia Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych w imieniu Uczestnika, w 
szczególności decydowania o sposobie oznaczenia (i podpisywania) nadesłanej przez Uczestnika 
pracy stanowiącej rozwiązanie Zadania konkursowego podanymi przez Uczestnika danymi lub o 
pominięciu takiego oznaczenia; jednocześnie Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał 
ww. praw wobec Organizatora oraz innych podmiotów uprawnionych do korzystania z pracy 
stanowiącej rozwiązanie Zadania konkursowego, w tym  w szczególności TVN; 

d) powstałe w związku z Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów 
obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego 
autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub 
obciążone; 

e) wyraża zgodę na nieodpłatne uczestnictwo w Konkursie w zakresie określonym w Regulaminie 
oraz na nieodpłatne uczestnictwo w działaniach promocyjnych odnoszących się do marki TVN 7; 

f) ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora oraz TVN za niezgodność z prawdą 
oświadczeń określonych powyżej i zwalnia Organizatora oraz TVN od jakiejkolwiek 
odpowiedzialności w zakresie objętym ww. oświadczeniami, w szczególności w przypadku 
wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. 

3.4 Każdy Laureat nagrody z chwilą jej otrzymania przenosi bez dodatkowego wynagrodzenia na 
Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do rozwiązania Zadania konkursowego (z pkt. 2.6 
Regulaminu), na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, bez ograniczeń czasowych  
i terytorialnych, z prawem ich dalszego przeniesienia na inne podmioty, na wszystkich znanych polach 
eksploatacji, w tym w szczególności: 
a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym 

m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, 
b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), 

w tym, m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, 
c) wprowadzanie do obrotu, 
d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,    
e) publiczne udostępnianie wizji i/lub fonii w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i 

przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w 
Internecie, np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych 
lub nieodpłatnych, w tym z towarzyszeniem reklam, w szczególności video on demand, catch-up, 
pay-per-view, dostępnych, m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL, DTH, 
Network PVR/Cloud PVR, connected TV, DVR, Instant Restart, Backward EPG, cyfrowe telewizje 
kablowe, platformy cyfrowe oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług 
telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów 
stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, monitorów, 
odbiorników telewizyjnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii, 
np. GSM, UMTS, itp. za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych), 

f) publiczne wykonanie, 
g) publiczne odtwarzanie wizji i/lub fonii (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub 

cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio 
i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów 
stacjonarnych lub komórkowych, smartfonów, tabletów, odtwarzaczy MP3, itp.),   

h) wystawianie, 
i) wyświetlanie, 
j) użyczanie i/lub najem, 
k) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub 

nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe 
przez stację naziemną, m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń 
telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym 
Internetu), itp., 

l) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub 
nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity, m.in. przy 
wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, 
IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu), itp., 

m) reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub 
nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii), m.in. za pośrednictwem platform 
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cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, 
DVR, PVR, Instant Restart, Backward EPG, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu), itp. 

 
3.5 Uczestnicy, przystępując do Konkursu, potwierdzają, iż spełniają wszystkie warunki, które 
uprawniają ich do udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy 
spełniają warunki określone w Regulaminie. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu 
może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa 
do nagród wymienionych od pkt. 7.1 do pkt. 7.3 Regulaminu. W szczególności przyczyną wykluczenia 
Zgłoszenia z Konkursu może być: 

− naruszenie jakichkolwiek praw i/lub dóbr osobistych osób trzecich treścią Zgłoszenia; 

− zawarcie w rozwiązaniu Zadania konkursowego treści sprzecznych z prawem lub dobrymi 
obyczajami, w tym wymienionych w pkt. 2.6 Regulaminu. 
 

3.6 Organizator oświadcza, że prawidłowo zgłoszone przez Uczestników rozwiązania Zadań 
konkursowych będą publikowane na Stronie internetowej konkursu wraz z wynikami Konkursu, tj. 
będą publikowane wyłonione przez Jury konkursowe Zadania konkursowe Laureatów nagród 
głównych oraz Finalistów, a także Zadania konkursowe Finalistów, które zdobyły największą liczbę 
głosów w drugiej części Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.   
 
3.7 Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.  
 
3.8 W przypadku wykrycia działań Uczestnika niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na 
przyznanie nagród w sposób niedozwolony, taki Uczestnik będzie pominięty w procesie wyłaniania 
Finalistów i Laureatów Konkursu. Uczestnicy wykluczeni mogą nie być informowani o takich 
decyzjach. 
 
3.9 Uczestnicy, przystępując do Konkursu, potwierdzają, iż spełniają wszystkie warunki, które 
uprawniają ich do udziału w Konkursie.  
 
4. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU  
 
4.1 W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi: 

− zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, 

− zgłosić swój udział w Konkursie przez Stronę internetową konkursu. 

− wykonać Zadanie konkursowe opisane w pkt. 2.6 Regulaminu. 
 
4.2 Jeden Uczestnik może zgłosić w Konkursie tylko jedno rozwiązanie Zadania konkursowego. 
 
4.3 Każdy Uczestnik, który chce się zgłosić do Konkursu musi wejść na Stronę internetową konkursu, 
prawidłowo rozwiązać Zadanie konkursowe, podać wymagane dane i złożyć oświadczenia, w tym:  
 
a) podać w formularzu zgłoszeniowym następujące dane Uczestnika: 

− autorski nick Uczestnika, 

− wskazać płeć Uczestnika (poprzez wybór z dostępnych opcji: kobieta / mężczyzna), 

− adres e-mail Uczestnika, 

− zaznaczyć pięć z trzydziestu emocji, które najbardziej charakteryzują Uczestnika, 

− załączyć maksymalnie trzy zdjęcia ukazujące / wyrażające emocje uczestnika. Zdjęcia muszą być 
wykonane w formacie .jpg lub .png, każde w rozmiarze nie większym niż 5 MB, 

− udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe, które brzmi: „Dlaczego właśnie Ty powinieneś / 
powinnaś polecieć na Bali?”. Odpowiedź tekstowa może składać się z jednego zdania złożonego  
z maksimum 300 znaków pisarskich włącznie ze „spacjami”, bez grafik i emotikon. W odpowiedzi 
tekstowej dopuszcza się użycie małych i wielkich liter. 

 
b) zaznaczyć oświadczenia Uczestnika o następującej treści: 
 

 „Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem Konkursu „Konkurs Hotel Paradise”  
i akceptuję jego treść.”. 

 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.”. 
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4.4 Po przesłaniu Zgłoszenia, Uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie zgłoszeń do Konkursu  
i otrzymuje komunikat o następującej treści: „Twoje zgłoszenie zostało dodane poprawnie. Po 
zweryfikowaniu pod kątem zgodności z Regulaminem Konkursu, w ciągu 48 godzin pojawi się w 
galerii.”. Komunikat ten zostanie dodatkowo przesłany na wskazany przez Uczestnika w formularzu 
zgłoszeniowym adres e-mail. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie przez 
system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta Uczestnik, powyższej informacji 
e–mail od Organizatora, w kategorii „wiadomości- śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej Uczestnika. 
Każdy Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail od 
Organizatora Konkursu nie trafiła do skrzynki mailowej Uczestnika zawierającej wiadomości 
zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam”. 

4.5 Potwierdzeniem przyjęcia prawidłowego Zgłoszenia, tj. Zgłoszenia pozytywnie zweryfikowanego 
przez Organizatora pod względem zgodności z postanowieniami Regulaminu, jest pojawienie się 
rozwiązania Zadania konkursowego w galerii na Stronie internetowej konkursu zgodnie z pkt 5.1 
Regulaminu. 
 
4.6 Warunkiem koniecznym do Zgłoszenia się do Konkursu jest posiadanie urządzenia 
umożliwiającego dostęp do internetu wyposażonego w aktualną przeglądarkę internetową, np. 
Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
działanie systemów teleinformatycznych i/lub urządzeń od Organizatora niezależnych, np. za 
indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzystają 
Uczestnicy. 

5. ZASADY KONKURSU 
 
5.1 Wszystkie rozwiązania Zadania konkursowego spełniające wymogi określone Regulaminem 
zostaną umieszczone – w ciągu 48 godzin od przyjęcia Zgłoszenia – w galerii na Stronie internetowej 
konkursu po dokonaniu przez Organizatora weryfikacji Zgłoszenia w zakresie zgodności rozwiązania 
Zadania konkursowego z postanowieniami Regulaminu. 
 
5.2 Konkurs jest podzielony na dwie części: 
 
a) pierwsza część Konkursu, w której spośród wszystkich prac prawidłowo zgłoszonych do 

Konkursu, Jury konkursowe wyłoni: 

− 12 (słownie: dwunastu) Laureatów nagród głównych, a to: 6 (słownie: sześciu) Laureatów ze 
zgłoszeń nadesłanych przez kobiety i 6 (słownie: sześciu) Laureatów ze zgłoszeń nadesłanych 
przez mężczyzn, oraz  

− 18 (słownie: osiemnastu) Finalistów, a to: 9 (słownie: dziewięciu) Finalistów ze zgłoszeń 
nadesłanych przez kobiety i 9 (słownie: dziewięciu) Finalistów ze zgłoszeń nadesłanych przez 
mężczyzn), awansujących do drugiej części Konkursu i ubiegających się o Nagrody główne 
specjalne lub Nagrody dodatkowe; 

b) druga część Konkursu, w której spośród prac 18 (słownie: osiemnastu) Finalistów zostanie 
wyłonionych w publicznym, ogólnodostępnym głosowaniu: 

− 2 (słownie: dwóch) Laureatów nagród głównych specjalnych w Konkursie, a to: 1 (słownie: 
jednego) Laureata ze zgłoszeń nadesłanych przez kobiety i 1 (słownie: jednego) Laureata ze 
zgłoszeń nadesłanych przez mężczyzn, oraz 

− 10 (słownie: dziesięciu) Laureatów nagród dodatkowych w Konkursie a to: 5 (słownie: pięciu) 
Laureatów ze zgłoszeń nadesłanych przez kobiety i 5 (słownie: pięciu) Laureatów ze zgłoszeń 
nadesłanych przez mężczyzn. 

 
PIERWSZA CZĘŚĆ KONKURSU 
 
5.3 Zgłoszenia do pierwszej części Konkursu mogą być wysyłane w okresie od godziny 07:00:00 dnia 
24.02.2020 r. do godziny 23:59:59 dnia 15.03.2020 r.  
 
5.4 W celu wyłonienia Laureatów nagród głównych oraz Finalistów, Jury konkursowe oceni według 
kryteriów wskazanych w pkt 2.6 Regulaminu, wszystkie prawidłowo nadesłane i zgodne z 
Regulaminem Zgłoszenia i wybierze: 
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− 12 (słownie: dwunastu) Laureatów nagród głównych: 6 (słownie: sześciu) Laureatów ze zgłoszeń 
nadesłanych przez kobiety i 6 (słownie: sześciu) Laureatów ze zgłoszeń nadesłanych przez 
mężczyzn, oraz  

− 18 (słownie: osiemnastu) Finalistów: 9 (słownie: dziewięciu) Finalistów ze zgłoszeń nadesłanych 
przez kobiety i 9 (słownie: dziewięciu) Finalistów ze zgłoszeń nadesłanych przez mężczyzn, 
awansujących do drugiej części Konkursu i ubiegających się o Nagrody główne specjalne lub 
Nagrody dodatkowe. 

 
5.5 Wyniki pierwszej części Konkursu zostaną opublikowane w dniu 17.03.2020 r., najpóźniej do godz. 
11:59:59 na Stronie internetowej Konkursu pod adresem: www.konkurs.tvn7.pl. Zwycięskie prace  
z pierwszej części Konkursu, tj.: prace Laureatów nagród głównych oraz Finalistów, opublikowane 
zostaną w galerii na ww. Stronie internetowej konkursu. 
  
DRUGA CZĘŚĆ KONKURSU 
 
5.6 Druga część Konkursu, trwa od godz. 12.00:00 dnia 17.03.2020 r. do godz. 12.00:00 dnia 
24.03.2020 r., z zastrzeżeniem postanowień z pkt 5.10 Regulaminu. W ww. okresie: 

− prace wszystkich Laureatów nagród głównych umieszczone zostaną w specjalnej Galerii 
Laureatów na Stronie internetowej konkursu, 

− prace wszystkich Finalistów umieszczone zostaną w specjalnej finałowej Galerii Finalistów na 
Stronie internetowej konkursu. 

5.7 Wyłanianie Laureatów nagród głównych specjalnych oraz Laureatów nagród dodatkowych  
w Konkursie polegać będzie na poddaniu prac wszystkich Finalistów pod publiczne, ogólnodostępne 
głosowanie Internautów. 
 
5.8 Głosowanie Internautów, odbywa się za pomocą Strony internetowej konkursu oraz przy użyciu 
telefonu komórkowego z numerem, który jest aktywny w jednej z sieci GSM operatorów telefonii 
komórkowej w Polsce, z zastrzeżeniem postanowień przewidzianych w pkt. 5.9 i pkt. 5.10 
Regulaminu. Czynność głosowania odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „ZAGŁOSUJ” pod 
wybranym rozwiązaniem Zadania konkursowego i poprzez wpisanie swojego numeru telefonu 
komórkowego, na który zostanie wysłany – na koszt Organizatora – SMS z unikatowym kodem, który 
należy niezwłocznie wpisać na Stronie internetowej konkursu celem dokończenia procedury 
oddawania głosu.  
 
5.9 Każdy Internauta przy użyciu swojego numeru telefonu komórkowego, może oddać łącznie 2 głosy 
(po 1 głosie oddzielnie na kobietę i mężczyznę) w ciągu 24 godzin w okresie trwania drugiej części 
Konkursu, z zastrzeżeniem postanowień przewidzianych w pkt. 5.10 Regulaminu. Przy użyciu tego 
samego numeru telefonu komórkowego w ciągu 24 godzin można oddać tylko 2 głosy (po 1 głosie 
oddzielnie na kobietę i mężczyznę), z zastrzeżeniem postanowień przewidzianych w pkt. 5.10 
Regulaminu. Po trzeciej nieudanej próbie oddania głosu przy wykorzystaniu tego samego numeru 
telefonu, tj. po trzykrotnym otrzymaniu SMS-a z kodem, ale niewpisaniu żadnego z kodów na Stronę 
internetową konkursu i tym samym niedokończeniu procedury oddawania głosu, możliwość 
zagłosowania przy wykorzystaniu tego numeru telefonu zostanie zablokowana na 24 godziny od chwili 
podjęcia ostatniej próby zagłosowania. Nie ma możliwości zamiany albo anulowania oddanego głosu. 

 
5.10 Maksymalna łączna liczba głosów, które Internauci mogą oddać w Konkursie (tj. w okresie od 
godz. 12.00:00 dnia 17.03.2020 r. do godz. 12.00:00 dnia 24.03.2020 r.) jest ograniczona i wynosi 
30.000 głosów (słownie: trzydzieści tysięcy). Możliwość głosowania zostanie zablokowana z chwilą 
wyczerpania ww. puli głosów lub w dniu 24.03.2020 r. o godz.12:00:00, w zależności od tego, które ze 
zdarzeń nastąpi jako pierwsze. O zakończeniu głosowania Organizator poinformuje na Stronie 
internetowej konkursu.   
 
5.11 Warunkiem koniecznym do głosowania przez Internautę jest posiadanie telefonu komórkowego  
z numerem, który jest aktywny w jednej z sieci GSM operatorów telefonii komórkowej w Polsce oraz 
posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu wyposażonego w aktualną przeglądarkę 
internetową np. Chrome, Opera, Firefox, Internet Explorer lub Safari. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych i/lub urządzeń od Organizatora 
niezależnych np. za indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego 
korzysta Internauta. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności przesłania 
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unikatowego kodu, koniecznego do głosowania, z powodu podania przez Internautę błędnego numeru 
telefonu lub w sytuacji, kiedy telefon Internauty jest wyłączony. 
 
5.12 Dwóch Finalistów (tj. 1 kobieta i 1 mężczyzna), których rozwiązania Zadania konkursowego 
zdobędą najwięcej głosów w publicznym, ogólnodostępnym głosowaniu w drugiej części Konkursu, 
zostanie Laureatami nagród głównych specjalnych. Kolejnych dziesięciu Finalistów (tj. 5 kobiet i 5 
mężczyzn), których praca zdobędzie najwięcej głosów w publicznym, ogólnodostępnym głosowaniu w 
drugiej części Konkursu, zostaną Laureatami nagród dodatkowych w Konkursie. 
 
5.13 W przypadku osiągnięcia tej samej liczby głosów przez dwóch lub więcej Finalistów o wyniku 
zadecyduje Jury konkursowe, stosując kryteria wskazane w pkt. 2.6 Regulaminu. 
 
5.14 Ogłoszenie wyników drugiej części Konkursu, odbędzie się w dniu 24.03.2020 r. w godz. od 
14:00 do 16:00 poprzez opublikowanie wyników na Stronie internetowej konkursu. Prace Laureatów 
nagród głównych specjalnych oraz Laureatów nagród dodatkowych będą prezentowane w Galerii 
Laureatów na Stronie internetowej konkursu. 
 
6. POWIADOMIENIE O WYNIKACH I ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD 

6.1 Wszyscy Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora, w terminie 2 dni 
roboczych od danego rozstrzygnięcia w Konkursie, poprzez wysłanie przez Organizatora na adres  
e-mail (podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym) informacji o wygranej. 

 
6.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność powiadomienia Laureatów o wynikach 
Konkursu z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, a w szczególności z powodu podania przez 
ww. Laureatów w formularzu zgłoszeniowym błędnego adresu e-mail i/lub zmiany adresu e-mail w 
czasie trwania Konkursu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działanie systemów 
teleinformatycznych lub urządzeń od Organizatora niezależnych, leżących po stronie Laureata, np. za 
umieszczenie przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta ww. osoba, 
informacji od Organizatora w kategorii „wiadomości – śmieci / SPAM”. Kontakt z Organizatorem 
odbywa się za pomocą adresu e-mail: konkurs.hotelparadise@tvn.pl.  

 
6.3 W treści wiadomości, o której mowa w pkt. 6.1 Regulaminu, Organizator poinformuje o wygranej 
nagrodzie oraz o konieczności przesłania pocztą lub przesyłką kurierską, lub poprzez doręczenie 
osobiste w formie pisemnej na adres Organizatora (Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, 93-569 
Łódź, ul. Inżynierska 15) w terminie 7 dni (decyduje data stempla pocztowego) od daty wysłania przez 
Organizatora wiadomości, o której mowa w pkt. 6.1 Regulaminu, kompletu niezbędnych danych  
i oświadczeń, które umożliwią wydanie nagrody, tj.: 

− imienia i nazwiska Laureata; 

− pełnego adresu korespondencyjnego Laureata (pod który ma zostać wysłana Nagroda dodatkowa 
w Konkursie); 

− adresu e-mail Laureata (na który ma zostać wysłana Nagroda główna lub Nagroda główna 
specjalna), 

− numeru telefonu komórkowego Laureata, 

− własnoręczne podpisanie następujących obligatoryjnych oświadczeń Laureata: 

 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.”. 
 

 „Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu „Konkurs Paradise hotel”  
i akceptuję jego treść.”. 
 

 „Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego w rozwiązaniu Zadania 
konkursowego (zdjęciach konkursowych), a także danych pochodzących ze Zgłoszenia do 
konkursu, na podstawie, których moja osoba może być zidentyfikowane – poprzez upublicznienie 
wyżej wymienionych na: Stronie internetowej konkursu pod adresem: www.konkurs.tvn7.pl, na: 
stronach internetowych oraz social mediach zarządzanych i administrowanych przez grupę TVN 
S.A., a także na antenach programów nadawanych przez TVN, kanałów tematycznych grupy 
TVN, najdalej do dnia 22.06.2020 r. – powyższe w celach niezbędnych dla prawidłowej realizacji 
założeń i celów Konkursu „Konkurs Hotel Paradise”, przez Smolar Agencja Promocyjno – 

mailto:konkurs.hotelparadise@tvn.pl
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Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, TVN Media Sp. z o.o.  
i TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa w zakresie 
niezbędnym do ich publikacji lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania ich opracowania  
w stopniu, jaki Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi,  TVN S.A. 
uznają za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń i celów Konkursu, ze 
szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania rozwiązania Zadania konkursowego do 
wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji.”. 
 

 „Oświadczam, iż jestem jedynym autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, jakie zostały przeze mnie nadesłane w związku z rozwiązaniem 
Zadania konkursowego w Konkursie „Konkurs Hotel Paradise”. Moje autorskie prawa majątkowe 
do ww. utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. Powyższe utwory nie 
naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr 
osobistych osób trzecich, w tym nie naruszają praw do znaków towarowych czy chronionych 
symboli.”. 
 

 „Oświadczam, iż ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Smolar Agencja Promocyjno – 
Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, TVN S.A. z siedzibą  
w Warszawie, przy ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa oraz TVN Media Sp. z o.o. z siedzibą  
w Warszawie, przy ul. Wiertnicza 159, 02-952 Warszawa, z tytułu niezgodności z prawdą 
oświadczeń złożonych powyżej i zobowiązuję się zwolnić ww. podmioty od jakiejkolwiek 
odpowiedzialności w zakresie objętym ww. oświadczeniami, w szczególności w przypadku 
wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi  
z przysługujących im praw.”. 
 

 „Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą wydania nagrody w Konkursie „Konkurs Hotel 

Paradise”, zgodnie z pkt. 3.4 Regulaminu, przenoszę na Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa 

Robert Wojkowski autorskie prawa majątkowe do mojego rozwiązania Zadania konkursowego, 

zawierającego m.in. mój wizerunek, na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 3.4 Regulaminu 

Konkursu.”. 

− własnoręczne podpisanie nieobligatoryjnego oświadczenia Laureata: 
 

 „Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości mojego imienia, nazwiska wraz nickiem, 

które podałam/łem w związku z udziałem w Konkursie „Konkurs Hotel Paradise” we wszelkich 

ogłoszeniach i informacjach o jego wynikach.”. 

− data i własnoręczny podpis Laureata. 

Wzór formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami, jakie muszą podać wszyscy Laureaci, 
znajduje się na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.smolar.pl/konkurs-paradise-
hotel, skąd Laureaci mogą pobrać gotowy formularz. Przyjmowane są również dane i oświadczenia, 
napisane nie na formularzu proponowanym przez Organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich 
znaleźć wszystkie wymagane dane i oświadczenia. 
 
6.4 Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od Laureatów, ww. osoby mogą zgłaszać do 
Organizatora w terminach wynikających z postanowień Regulaminu. O zachowaniu terminu do 
wniesienia przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez 
Organizatora, nie późniejsza niż do dnia 09.04.2020 r. W przypadku niedoręczenia Organizatorowi 
ww. wymaganych danych i oświadczeń, niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. 
 
6.5 Podanie danych osobowych i złożenie oświadczeń, o których mowa w pkt. 6.3 Regulaminu jest 
dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym otrzymania nagrody. 

6.6 Nagrody główne oraz nagrody główne specjalne zostanie wysłane do Laureatów za 
pośrednictwem wiadomości e-mail na adres e-mail podany w formularzu dla Laureata zgodnie  
z pkt. 6.3 regulaminu, nie później niż do dnia 10.04.2020 r. 
 
6.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych lub 
urządzeń od organizatora niezależnych, leżących po stronie Laureata nagrody, np. za umieszczenie, 

http://www.smolar.pl/
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przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta Laureat, wiadomości  
e–mail od organizatora z nagrodą główną lub nagrodą główną specjalną, w kategorii „wiadomości – 
śmieci / SPAM” w skrzynce odbiorczej ww. Laureata Konkursu. 
 
6.8 Nagrody główne oraz nagrody główne specjalne nieodebrane z winy Laureatów do dnia 
10.04.2020 r. pozostają w dyspozycji Organizatora. 
 
6.9 Nagrody dodatkowe zostaną wysłane do Laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej, nie 
później niż do dnia 17.04.2020 r. W przypadku nieobecności laureata w czasie wizyty kuriera zostanie 
pozostawione awizo, na którym podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, gdzie 
będzie można umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy 
kurierskiej. Laureat może odebrać przesyłkę z nagrodą do dnia 24.04.2020 r. 
 
6.10 Nagrody dodatkowe nieodebrane z przyczyn leżących po stronie Laureatów do dnia 24.04.2020 
r. pozostają w dyspozycji Organizatora. 
 
7. NAGRODY 

7.1 Nagrodą główną w Konkursie jest voucher z przeznaczeniem na wyjazd dla jednej osoby na 
indonezyjską wyspę Bali (w terminie 19.04.2020 r. – 27.04.2020 r.) o łącznej wartości 7.150,00 zł 
(słownie: siedem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis nagrody głównej 
znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu. Dodatkowo do nagrody głównej Organizator 
przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 794,44 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt 
cztery złote 44/100). Łączna całkowita wartość nagrody głównej wynosi 7.944,44 zł brutto (słownie: 
siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 44/100), przy czym część pieniężna nagrody w 
wysokości 794,44 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 44/100) zostanie przeznaczona 
na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim zostanie odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez 
Organizatora.  
Łączna liczba nagród głównych to 12 (słownie: dwanaście) sztuk.  
Łączna wartość nagród głównych wynosi 95.333,28 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta 
trzydzieści trzy złote 28/100) brutto. 
 
7.2 Nagrodą główną specjalną w Konkursie jest voucher z przeznaczeniem na wyjazd dla jednej 
osoby na indonezyjską wyspę Bali (w terminie 19.04.2020 r. – 27.04.2020 r.) o łącznej wartości 
7.150,00 zł (słownie: siedem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis 
nagrody głównej specjalnej znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu. Dodatkowo do nagrody 
głównej specjalnej Organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 794,44 zł (słownie: 
siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 44/100). Łączna całkowita wartość nagrody głównej specjalnej 
wynosi 7.944,44 zł brutto (słownie: siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 44/100), przy 
czym część pieniężna nagrody w wysokości 794,44 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery 
złote 44/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. 
Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na rachunek bankowy 
właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.  
Łączna liczba nagród głównych specjalnych to 2 (słownie: dwie) sztuk.  
Łączna wartość nagród głównych specjalnych wynosi 15.888,88 zł (słownie: piętnaście tysięcy 
osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 88/100) brutto. 

 
7.3 Nagrodą dodatkową w Konkursie jest głośnik bezprzewodowy marki JBL Charge 4 o wartości 
509,22 zł (słownie: pięćset dziewięć złotych 22/100) brutto. Dodatkowo do nagrody dodatkowej 
Organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 56,58 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć 
złotych 58/100). Łączna całkowita wartość nagrody dodatkowej wynosi 565,80 zł brutto (słownie: 
pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 80/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 56,58 zł 
(słownie: pięćdziesiąt sześć złotych 58/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku 
dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony 
na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora. 
Łączna liczba nagród dodatkowych to 10 (słownie: dziesięć) sztuk.  
Łączna wartość nagród dodatkowych wynosi 5.658,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt 
osiem złotych 00/100) brutto. 
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7.4 Łączna liczba wszystkich nagród w konkursie wynosi 24 (słownie: dwadzieścia cztery) sztuki. 
 
7.5 Łączna pula nagród w konkursie wynosi 116.880,16 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy osiemset 
osiemdziesiąt złotych 16/100) brutto. 

 
7.6 Laureaci nagród nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. Laureatom 
nie przysługuje prawo zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani otrzymania ekwiwalentu 
pieniężnego. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. 
 
8. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU 
 
8.1 Organem czuwającym nad prawidłowym przebiegiem Konkursu jest Komisja Konkursowa. 
 
8.2 Komisja Konkursowa rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z Konkursem.  
 
8.3 Komisję Konkursową powoła Organizator Konkursu. 
 
9. DANE OSOBOWE 

9.1. Organizator działa na zlecenie TVN jako administratora danych osobowych. Administratorem 
danych osobowych Uczestników Konkursu jest TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 166, 
02-952. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 
Konkursu. 
 
9.2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym 
jest: 
a) umożliwienie Uczestnikowi Konkursu wzięcia w nim udziału, 
b) umożliwienie przeprowadzenia Konkursu, 
c) archiwizacja dla celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 
Dane osobowe w celu opublikowania informacji o zwycięzcach Konkursu przetwarzane są na 
podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a RODO. 

 
9.3. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z TVN 
przy organizacji Konkursu, podmiotom należącym do grupy kapitałowej, do której należy TVN, jeśli 
będzie to niezbędne dla realizacji celów Konkursu W szczególności dane zostaną przekazane do 
przetwarzania Organizatorowi. Dane mogą być także przekazywane innym uprawnionym organom, na 
podstawie stosownych przepisów prawa.  
 
9.4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez TVN do zakończenia Konkursu. 
Dane osobowe zwycięzców Konkursu będą przetwarzane ponadto do czasu przedawnienia roszczeń 
TVN i Uczestników Konkursu związanych z organizacją Konkursu.  
 
9.5. TVN będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, 
w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem 
przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, 
uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 
9.6. TVN może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych 
danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez TVN. 
 
9.7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia udzielonej zgody na 
przetwarzanie, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wszelką 
korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do TVN na adres: 
„Administrator Danych Osobowych, TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa” lub na adres 
skrzynki mailowej: iod@tvn.pl lub na adres skrzynki mailowej wyznaczonego przez Organizatora 
inspektora ochrony danych: dpo@discovery.com.  
 
9.8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia administratorowi 
zorganizowania Konkursu, powiadomienia Zwycięzców o przyznaniu nagród. 

mailto:iod@tvn.pl
mailto:dpo@discovery.com
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9.9. Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników Konkursu do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, jak również do tworzenia profili.  
 
10. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

10.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać przez cały czas 
trwania Konkursu w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez 
doręczenie osobiste, na adres biura Organizatora: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa,  
ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej 
otrzymania przez Organizatora, nie późniejsza niż 08.05.2020 r.  
 
10.2 Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestników jak również 
dokładny opis i powód reklamacji oraz treść roszczenia reklamacyjnego oraz własnoręczny podpis 
reklamującego. 

10.3 Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie 
później jednak niż do dnia 22.05.2020 r. (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego). 
Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników złożone wyłącznie w formie pisemnej, na 
podstawie regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym 
wysłanym na adres podany w reklamacji. 
 
10.4 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestników do niezależnego 
od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
11.1 Organizator kontaktuje się z Uczestnikami tylko na potrzeby organizacji i przeprowadzenia 
Konkursu.  
 
11.2 Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 
 
11.3 Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo 
polskie. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. 
 
11.4 Uczestnicy, w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z konkursem, mogą kontaktować 
się z Organizatorem używając adresu e-mail: konkurs.hotelparadise@tvn.pl lub bezpośrednio z 
organizatorem pod adresem e-mail: biuro@smolar.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu (42) 636 
90 97 lub (42) 636 90 93 w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi 
Uczestnik zgodnie z taryfą operatora). 
 
11.5 Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, 
administrowany ani stowarzyszony z serwisami Facebook i Instagram. Instagram oraz Facebook są 
znakami towarowymi zastrzeżonymi przez Facebook Inc. Informacje podawane przez osobę 
zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi 
Facebook i/lub Instagram. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia 
Konkursu. Uczestnicy, akceptując regulamin, zwalniają właściciela serwisu Facebook oraz Instagram 
z jakiejkolwiek odpowiedzialności, która może wiązać się z Konkursem.  
 

ORGANIZATOR 
 

mailto:konkurs.hotelparadise@tvn.pl
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Konkursu „Konkurs Hotel Paradise”  
 
Szczegółowy opis nagrody głównej oraz nagrody głównej specjalnej, tj. vouchera z przeznaczeniem 
na wyjazd dla jednej osoby na indonezyjską wyspę Bali (w terminie 19.04.2020 r. – 27.04.2020 r.) o 
łącznej wartości 7.150,00 zł (słownie: siedem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. 

Opis świadczeń w ramach Voucheru: 

- rezerwacja i zakup biletów lotniczych na trasie Warszawa – Indonezja (Bali) z jedną przesiadką, z 

bagażem rejestrowym 23kg, bagażem podręcznym w terminie 19.04.2020 (wylot) – 27.04.2020 

(powrót), 

- transport z i na lotnisko klimatyzowanym minibusem, 

- 7 noclegów w 2-osobowych pokojach standard 4* Best Western Kuta Villa z pełnym wyżywieniem 

(śniadanie, lunch, kolacja) – Best Western Kuta Villa;  

- kolacja powitalna z degustacją lokalnych potraw kuchni indonezyjskiej oraz kolacja pożegnalna z 

owocami morza dla całej grupy z pokazem lokalnego tańca Kecak 

- wycieczka minibusem z przewodnikiem: „Spotkanie z tradycją, kulturą i życiem codziennym 

Balijczyków” 

- opieka polskojęzycznego przewodnika. 

Dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu i pobytu na terenie Indonezji jest paszport 

biometryczny. Przy wjeździe do Indonezji paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy. 

Szczegółowe informacje na temat wjazdu i pobytu na terenie Indonezji są publikowane na stronie 

internetowej MSZ pod adresem https://www.gov.pl/web/dyplomacja/indonezja. 

W przypadku niemożności zorganizowania wycieczki (realizacji nagrody głównej i nagrody głównej 

specjalnej) z przyczyn niezależnych od Organizatora np. w wyniku decyzji organów państwowych dot. 

epidemii i innych uniemożliwiających zorganizowanie wycieczki przez Organizatora, Organizator może 

zamienić nagrodę na ekwiwalent pieniężny zgodnie z wartością nagrody określoną w Regulaminie. 
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