Regulamin Konkursu ,,Ty decydujesz – Ty zarabiasz”
§1
Definicje
Użytym w niniejszym Regulaminie definicjom, nadaje się następujące
znaczenie:
1) Konkurs – Konkurs pod tytułem ,,Ty decydujesz – Ty zarabiasz”
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) Udziałowiec – Użytkownik, który uzyskał rangę Udziałowca zgodnie z §
10 Regulaminu Twoja.TV;
9) Film – materiał wideo opublikowany przez Użytkowników serwisu
Twoja.TV;
10) Żeton – wewnętrzna jednostka płatnicza obowiązująca w ramach Portalu
uprawniająca do głosowania na Materiały oraz skorzystania z rabatów przy
zakupie towarów lub usług z Katalogu korzyści, oferowanych przez
partnerów Administratora.
§2
Postanowienia ogólne
1. Konkurs trwa w okresie od dnia 14 listopada 2015 do dnia 18 grudnia 2015
r.
2. 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.
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§3
Cele konkursu
Głównymi celami Konkursu są:
zachęcenie Widzów - Użytkowników portalu do zapoznania się z
rankingami i zdobywania kolejnych rang,
zwrócenie uwagi na aspekt crowdfundingu i możliwość zarabiania poprzez
głosowanie na wybrane filmy,
pokazanie, że to właśnie widzowie w serwisie Twoja.TV mają realny wpływ
na to, co emitowane jest telewizji w całej Polsce.

§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. Użytkownik nie może mieć rangi Udziałowca lub wyższej w chwili rozpoczęcia
Konkursu.
3. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba, która zakupi żetony w celu emisji
reklam własnych.
4. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz
członkowie ich rodzin.
5. Użytkownik biorący udział w Konkursie nie może być Twórcą w rozumieniu
regulaminu serwisu Twoja.TV.
6. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik w okresie jego trwania powinien:
a. w rankingu inwestorów zdobyć, co najmniej rangę Udziałowca. Zasady
zdobywania tej rangi opisano w regulaminie portalu,
b. zagłosować na dowolny film, przez co staje się udziałowcem tego filmu
i zarabia żetony za jego emisję w kanale głównym zgodnie z pkt. 7 tego
paragrafu,
c. okazać się jak największą liczbą żetonów w momencie zakończenia
konkursu.
7. Każda emisja filmu w telewizji jest równoznaczna z zarabianiem przez
Udziałowca ilości żetonów proporcjonalnie do posiadanych udziałów, przy
czym do podziału pomiędzy Udziałowców jest 100 żetonów za emisję
premierową filmu, 10 żetonów za druga emisję oraz 1 żeton za każdą następną
jego emisję w kanale głównym.
8. Udział w Konkursie oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia
niniejszego Regulaminu oraz regulaminu portalu.
9. Uczestnik może zażądać usunięcia go z Konkursu.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
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§5
Rozstrzygnięcie konkursu oraz nagrody
Uczestnik Konkursu posiadający na swoim koncie w serwisie Twoja.TV
największą ilości żetonów w dniu 18 grudnia 2015 r. o godzinie 00:00 zostaje
zwycięzcą Konkursu, przy czym będą sumowały się tak żetony zakupione jak
i zarobione z inwestowania w filmy. Zwycięzca otrzymuje nagrodę za I miejsce.
Organizator nagradza również Uczestników Konkursu, którzy zajęli
odpowiednio miejsca II – X.
Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród.
Fundatorem nagrody za I miejsce jest Organizator. Fundatorem nagrody za
miejsca od II do IV jest sklep konsoleigry.pl. Fundatorem nagrody za miejsce
od V do X jest serwis MegaTotal.pl
Nagrody nie podlegają zwrotowi ani wymianie a także zamianie na ekwiwalent
pieniężny.
Nagrodami w konkursie są:
I miejsce – Konsola Sony Playstation 4 1TB Limited Edition + gra Star Wars
Battlefront;
II miejsce – Gra STAR WARS BATTLEFRONT PL PC KLUCZ;
III miejsce – Gra STAR WARS BATTLEFRONT PL PC KLUCZ;
IV miejsce – Gra STAR WARS BATTLEFRONT PL PC KLUCZ;
V miejsce – Zestaw 20 płyt wydanych w serwisie MegaTotal.pl;
VI miejsce – Zestaw 20 płyt wydanych w serwisie MegaTotal.pl;
VII miejsce – Zestaw 20 płyt wydanych w serwisie MegaTotal.pl;
VIII miejsce – Zestaw 20 płyt wydanych w serwisie MegaTotal.pl;
IX miejsce – Zestaw 20 płyt wydanych w serwisie MegaTotal.pl;
X miejsce – Zestaw 20 płyt wydanych w serwisie MegaTotal.pl;

5. Każdy Uczestnik otrzyma nagrodę gwarantowaną w postaci: Płyty CD wydanej
przez serwis MegaTotal.pl Ponieważ liczba płyt i tytułów jest ogranicz o wyborze
decydować będzie końcowa kolejność w rankingu na zakończenie Konkursu. W

przypadku braku płyt CD, jako nagrody pocieszenia przydzielane będą
kolejnym Uczestnikom paczki 100 żetonów do wykorzystania w serwisie
Twoja.TV
6. 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.
7. Wyniki Konkursu będą dostępne pod adresem: www.twoja.tv/konkurs w
momencie zakończenia Konkursu.
8. Organizator potwierdzi wyniki Konkursu do 3 dni roboczych lub do 7 dni
roboczych w przypadku wpłynięcia reklamacji.
9. O wynikach Konkursu laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną, na
adres wskazany podczas rejestracji do portalu.
10. W celu umożliwienia wysyłki nagród laureaci Konkursu obowiązani są
przekazać Organizatorowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej
prawdziwe dane teleadresowe.
11. Przekazanie nagród nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia
Konkursu. Za dzień przekazania nagród uznaje się dzień nadania nagrody
przesyłką kurierską.
12. 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.
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§6
Postanowienia końcowe
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.
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.
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 14 listopada 2015.

