Regulamin Konkursu ,,Lato w Twoja.TV”
§1
Definicje
Użytym w niniejszym Regulaminie definicjom, nadaje się następujące znaczenie:
1) Konkurs – Konkurs pod tytułem ,,Lato w twoja.TV” organizowany na zasadach
przewidzianych w niniejszym Regulaminie, którego przedmiotem jest zachęcenie
Użytkowników do wspierania Filmów udostępnionych przez Twórców w serwisie
Twoja.TV;
2) Organizator – Art’n’Media Fujarska spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w
Wojkowicach (42-580) przy ul. Sobieskiego 509, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000410633,
NIP: 6252445928, REGON: 242853028, adres email: artnmedia@artnmedia.pl;
3) Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu określający zasady przeprowadzania
oraz uczestnictwa w Konkursie;
4) Regulamin portalu – regulamin portalu Twoja.TV dostępny pod adresem http://
twoja.tv/do-pobrania;
5) Uczestnik – osoba fizyczna, która jest pełnoletnia albo ukończyła 13 lat i nie
ukończyła 18 lat, tj. posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych i działa
za zgodą i wiedzą przedstawiciela ustawowego, uczestnicząca w Konkursie na
zasadach określonych niniejszym Regulaminem;
6) Użytkownik – osoba posiadająca konto w serwisie Twoja.TV;
7) Twórca – Użytkownik, który opublikował przynajmniej jeden Film w serwisie
Twoja.TV;
8) Film – materiał wideo opublikowany przez Użytkowników serwisu Twoja.TV
biorący udział w Konkursie;
9) Praca konkursowa – jw.
10) Kanał główny – Do kanału głównego trafiają filmy, które w danym momencie
mają najwyższy współczynnik głosów pozytywnych do negatywnych i najdłuższy
czas od ostatniej emisji na kanale.
§2
Postanowienia ogólne
1. Konkurs składa się z dwóch etapów, pierwszy to zgłaszanie Filmów. Drugi etap to
głosowanie.
2. Etap pierwszy konkursu będzie miał miejsce od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31
sierpnia 2016 r. Etap drugi rozpocznie się 1 sierpnia 2016 r. i potrwa do 9 września
2016 r. godz. 23:59.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia okresu, o którym mowa w ust.
2, o czym poinformuje Uczestników na stronie internetowej konkursu.
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową,
zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, jak również grą, w której wynik jest
zależny od przypadku w żadnej z form przewidzianych w ustawie z dnia 19
listopada 2009 roku o grach hazardowych.
§3
Cele konkursu
1.Głównym celem Konkursu jest:
a. Zachęcenie uczestników do zapoznania się z projektem, w którym każdy może
zostać twórcą filmowym, a jego produkcje wideo mogą być emitowane w telewizji
w całej Polsce.
b. Zaangażowanie oraz promocja własnej twórczości wideo w środowisku
internetowym oraz kanale telewizyjnym Twoja.TV,
c. Zwrócenie uwagi na nowy algorytm, który układa obecnie układa ramówkę w taki
sposób, aby ułatwić każdemu premierę jego Filmu w ogólnopolskim kanale TV.
§4
Zasady uczestnictwa
1. Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być każda osoba pełnoletnia albo
osoba, która ukończyła 13 lat i nie ukończyła 18 lat, tj. posiada ograniczoną
zdolność do czynności prawnych i działa za zgodą i wiedzą przedstawiciela
ustawowego, będąca nowym Użytkownikiem zalogowanym w portalu.
2. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie
ich rodzin.
3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik w okresie jego trwania powinien:
a. udostępnić swój Film, będący Pracą konkursową, otagowany jako „#summer” w
portalu Twoja.TV w czasie trwania pierwszego etapu Konkursu,
b. zadbać, by na jego Pracę konkursową zagłosowało jak najwięcej osób podczas
drugiego etapu Konkursu.
4. Praca konkursowa będzie brać udział w Konkursie, jeżeli będzie miała
przynajmniej jedną emisję w Kanale głównym Twoja.TV. Szczegółowe informacje
dostępne są pod adresem http://twoja.tv/pomoc#question-28
4. Filmy mogą należeć do dowolnej kategorii (podróże, muzyka, film, kulinaria,
itp.) ale powinny posiadać chociażby najmniejszy aspekt związany z latem lub
wakacjami. Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką, spełniającą
wymogi techniczne zgodne z zasadami zamieszczania w portalu. Szczegółowe
informacje dostępne są pod adresem http://twoja.tv/pomoc#question-22.

5. Udział w Konkursie oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia niniejszego
Regulaminu oraz Regulaminu portalu.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość nadania taga „#summer” do Filmu
udostępnionego w portalu Twoja.TV, bądź jego usunięcia w przypadku, gdy nie
spełnia on wymogów określonych w ust. 4 bądź narusza niniejszy Regulamin bądź
Regulamin portalu.
7. Uczestnik może zażądać usunięcia go z Konkursu.
8. W przypadku podejrzenia o działania niezgodne z Regulaminem, Organizator ma
prawo w każdym momencie i bez uzasadniania do:
a. natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z Konkursu;
b. pominięcia Uczestnika Konkursu w procesie rozdysponowania nagród. Decyzja
Organizatora jest ostateczna.
9. Administratorem danych osobowych w Konkursie jest Organizator. Dane osobowe
Uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z
przeprowadzeniem Konkursu zgodnie ze wskazaniami Regulaminu oraz
rozdysponowaniem nagród.
10. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez
Uczestnika Konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji
Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania swoich danych
osobowych w siedzibie Wykonawcy w godzinach pracy.
§5
Rozstrzygnięcie konkursu oraz nagrody
1. Niniejszy Konkurs zostanie rozstrzygnięty w oparciu o następujące kryteria:
a. w drugim etapie Konkursu wskazanym w §2 ust. 2 Regulaminu użytkownicy
zalogowani mogą oddawać głosy na poszczególne Prace konkursowe umieszczone w
portalu Twoja.TV zgodnie z postanowieniami wynikającymi z niniejszego
Regulaminu,
b. Wśród dziesięciu Uczestników Konkursu, których Prace konkursowe posiadać
będą największą liczbę głosów w serwisie Twoja.TV redakcja wybierze Zwycięzcą
Konkursu. Zwycięzca otrzymuje nagrodę za I miejsce.
c. Organizator nagradza również Uczestników Konkursu, którzy zajęli odpowiednio
miejsca II – X zgodnie z pkt 2.
2. Osoby nagrodzone otrzymają następujące nagrody rzeczowe:
a. Miejsce I – Dron SYMA X8W
b. Miejsca I – V – Bezprzewodowy głośnik BLUETOOTH z funkcjami NFC MP3 USB i SD
c. Miejsca I - X – Zestaw 20 płyt CD z muzyką

3. Miejsca II – X zostają przyznane według rosnącej liczy głosów zebranych przez
Film w czasie trwania Konkursu.
4. Nagrody nie podlegają zwrotowi ani wymianie, a także zamianie na ekwiwalent
pieniężny.
5. Do nagrody głównej za zwycięstwo w Konkursie zostaje dołączona dodatkowa
nagroda pieniężna (o wartości 11,11% wartości nagrody) ufundowana przez
Organizatora i w całości przeznaczona na pokrycie zobowiązań podatkowych
Zwycięzcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (zgodnie z art. 30
ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych – tekst jednolity Dz.U.00.14.176). Podmiotem odpowiedzialnym za
rozliczenie podatkowe jest Organizator.
6. Organizator potwierdzi wyniki Konkursu do 3 dni roboczych lub do 7 dni
roboczych w przypadku wpłynięcia reklamacji.
7. O wynikach Konkursu laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną, na
adres wskazany podczas rejestracji do portalu.
8. W celu umożliwienia wysyłki nagród laureaci Konkursu obowiązani są przekazać
Organizatorowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej prawdziwe dane
teleadresowe.
9. Przekazanie nagród nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia
Konkursu. Za dzień przekazania nagród uznaje się dzień nadania nagrody przesyłką
kurierską.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieprzekazania nagrody
wskutek niepodania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania
nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu.

§6
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w
dowolnym czasie bez uzasadnienia, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych
praw Uczestników. Uczestnicy zostaną poinformowani o wszelkich zmianach
niniejszego Regulaminu w sposób wskazany w ust. 2 poniżej.
2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator może kierować do niego
zawiadomienia o zmianach niniejszego Regulaminu za pośrednictwem poczty
elektronicznej na wskazany w koncie Użytkownika adres e-mail lub poprzez
zamieszczenie stosownego zawiadomienia w ramach portalu.
3. Jeżeli jakikolwiek sąd właściwy w sprawie orzeknie o nieważności jakiegokolwiek
postanowienia niniejszego Regulaminu, postanowienie zostanie usunięte z
Regulaminu w sposób nienaruszający integralności pozostałych postanowień.
Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostaną w mocy i będą wykonalne.

4. Relacja pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem na podstawie niniejszego
Regulaminu podlega przepisom prawa polskiego. Uczestnik i Organizator zgodnie
poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich we wszystkich kwestiach
prawnych wynikających z Regulaminu. Niezależnie od powyższego, Uczestnik
zgadza się, aby Organizatorowi przysługiwało prawo występowania o środki
zabezpieczenia tymczasowego (lub inne równoważne im doraźne środki prawne) w
każdej jurysdykcji.
5. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem http://twoja.tv/do-pobrania
6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

