Regulamin Konkursu „Watch & win – Skoki narciarskie w Eurosporcie”
§1
1.

Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu „Watch & win - Skoki narciarskie w Eurosporcie” dalej zwanym „Konkursem”
jest Discovery Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bielańskiej 12 w Warszawie, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
23911, posiadającą nr NIP: 5272322571 oraz REGON: 016992839, kapitał zakładowy w kwocie
50 000,00 PLN, zwana dalej "Organizatorem".

2.

Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki przeprowadzenia Konkursu dla widzów
Eurosportu 1 i internautów odwiedzających oficjalną stronę Eurosportu w Polsce – eurosport.tvn24.pl,
Konkurs związany jest z Mistrzostwami Świata w narciarstwie klasycznym, Oberstdorf 2021, dalej
zwanymi „Zawodami, transmitowanymi na żywo w Eurosporcie 1.

3.

Konkurs przeprowadzany jest w dniach 2 – 6 marca 2021 r.

4.

Udział w Konkursie jest możliwy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie
konkurs.eurosport.tvn24.pl (dalej „Strona konkursowa”)

5.

Pracownicy Discovery Polska Sp. z o.o., oraz spółek z grupy kapitałowej do której należy Discovery
Polska sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w Konkursie. Przez członków rodziny
rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.

1.
2.
3.

§2
Warunki uczestnictwa w Konkursie
W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, którzy spełniają wszystkie postanowienia, warunki i
wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem (dalej „Uczestnik”)
Konkurs o którym mowa w niniejszym Regulaminie przeznaczony jest wyłącznie dla pełnoletnich osób
fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, widzów Eurosport 1 i internautów
korzystających ze strony eurosport.tvn24.pl.
Aby wziąć udział w Konkursie każdy zgłaszający się musi zarejestrować się na Stronie konkursowej
podając imię, nazwisko, miasto zamieszkania, numer telefonu oraz adres email będący jednocześnie
loginem w Konkursie. Przez formularz konkursowy dostępny po zalogowaniu Uczestnik udziela
odpowiedzi na pytania konkursowe zamknięte (w formularzu jest tylko miejsce na odpowiedź, pytania
zadawane są podczas transmisji z Zawodów prowadzonych przez Eurosport1, szczegóły w par. 3
niniejszego Regulaminu) oraz na pytanie konkursowe otwarte tzn. wymagające opisowej odpowiedzi
Uczestnika. Poprawne udzielenie odpowiedzi na przynajmniej 3 pytania zamknięte oraz opisowe
udzielenie odpowiedzi w maksymalnie 300 znakach na pytanie otwarte zawarte w formularzu stanowi
pełne „Zgłoszenie konkursowe”.

4.

Zgłoszenie konkursowe przesłane przez Uczestnika w Konkursie nie może zawierać jakichkolwiek
przekazów promocyjnych ani reklamowych m.in. towarów, usług, znaków towarowych i/lub podmiotów.

5.

Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno Zgłoszenie Konkursowe.

6.

Zgłoszenie konkursowe, w zakresie pytania otwartego będzie oceniane przez „Jury Konkursowe”.
Organizator Konkursu powoła trzyosobowe Jury Konkursowe. Jury będzie podejmować decyzje
większością głosów w głosowaniu jawnym.
Kryterium oceny którym będzie się kierować Jury Konkursowe to wybór najciekawszych, najbardziej
oryginalnych i kreatywnych odpowiedzi na pytanie otwarte w przypadku tych Zgłoszeń konkursowych
Uczestników, którzy udzielili poprawnej odpowiedzi na przynajmniej trzy pytania zamknięte.
O przyznaniu nagrody lub nagród w Konkursie decyduje Jury Konkursowe.
W celu weryfikacji Uczestnika i wydania mu nagrody konkursowej, Uczestnik Konkursu jest
zobowiązany do podania następujących danych: imienia, nazwiska, miasta zamieszkania, adresu email oraz numeru telefonu.

7.
8.
9.
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10. Imiona , nazwiska i miasto zamieszkania zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody w Konkursie
mogą być ogłoszone publicznie na Stronie Konkursowej oraz podczas transmisji ze studia skoków
narciarskich w kanale Eurosport 1, o ile zwycięzcy wyrażą zgodę na podanie do publicznej wiadomości
ich danych osobowych. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w
Konkursie.
11. Uczestnik Konkursu:
a) przyjmuje do wiadomości, że jego imię, nazwisko wraz ze wskazaniem, miasta zamieszkania
oraz treści ze Zgłoszenia konkursowego podane przez Uczestnika w związku z jego udziałem w
Konkursie będą wykorzystywane dla celów promocji i reklamy kanałów Eurosportu nadawanych
przez Eurosport SAS z siedzibą w Issy-les-Moulineaux cedex 9, 3, Rue Gaston et Rene Caudron,
92798, France, VAT nr. FR 17.353.735.657, zarejestrowaną w Handlowym Rejestrze Spółek
(Trade and Companies Register) pod numerem N° 353 735 657, oraz programów telewizyjnych i
serwisów internetowych rozpowszechnianych przez Eurosport,.
b)
oświadcza, że w przypadku zgłoszenia się do Organizatora osób wykazujących swoje
prawo autorstwa do Zgłoszenia konkursowego zgłoszonych do Konkursu przez uczestnika,
uczestnik bierze na siebie całą odpowiedzialność za swoje działanie oraz jego konsekwencje oraz
za skutki naruszenia i ewentualne kary nałożone zgodnie z prawem za to działanie.
c)
oświadcza i gwarantuje, że jest autorem Zgłoszenia konkursowego, a treści zawarte w
Zgłoszeniu konkursowym nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw
autorskich. Przesyłając Zgłoszenie konkursowe Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora
Konkursu od odpowiedzialności wobec osób trzecich - także odszkodowawczej – w związku z
korzystaniem przez Organizatora treści ze Zgłoszenia konkursowego w sposób określony w
Regulaminie. W przypadku zaspokojenia przez Organizatora roszczeń osób trzecich związanych
z korzystaniem przez Organizatora z treści Zgłoszenia konkursowego w sposób określony
Regulaminem, uczestnik zobowiązuje się do zwrotu wydatków poniesionych na zaspokojenie
takich roszczeń oraz kosztów obrony przed takimi roszczeniami, w tym kosztów procesu i pomocy
prawnej.
12. Organizator działa na mocy zgody Uczestnika na korzystanie z treści Zgłoszenia konkursowego tj.
opisowej odpowiedzi na pytanie konkursowe uczestnika konkursu przesłanej przez Uczestnika i jest
uprawniony do korzystania z tych praw w ramach Konkursu, jego eksploatacji i promocji bez
jakichkolwiek ograniczeń (w tym bez ograniczeń czasowych), na wszystkich polach eksploatacji, a w
szczególności:
a) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na
jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej,
cyfrowo,
b) wprowadzania do obrotu,
c) wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz
danych,
d) publicznego udostępniania 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 szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice
downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL 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, a także
przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą
telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
e) publicznego wykonania, publicznego odtwarzania;
f)
wystawiania, wyświetlania;
g) użyczania i/lub najmu;
h) nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne
lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz
bezprzewodowe przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity m.in. za pośrednictwem
platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL,
ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.;
i)
reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane,
odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem
platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL,
ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu).
13. Uczestnik Konkursu przesyłając Zgłoszenie konkursowe upoważnia Organizatora do decydowania o
sposobie oznaczenia (i podpisywania) nadesłanego przez Uczestnika Zgłoszenia konkursowego,
podanymi przez Uczestnika danymi w celu ich opisania, w tym do usuwania słów wulgarnych i
obraźliwych jeśli takie znajdą się w przesłanym przez Uczestnika Zgłoszeniu konkursowym.
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Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie Zgłoszeń konkursowych
zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści
pornograficznych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści
rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe,
upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i
działaniu materiałów.
§3
Przebieg Konkursu
Konkurs polega na odpowiedzi na pytania konkursowe zamknięte prezentowane przez prowadzącego
studio przy wskazanych transmisjach z Zawodów lub komentującego wybrane Zawody we wskazanych
w par. 3.2 przedziałach czasowych oraz na jedno pytanie otwarte prezentowane na Stronie
Konkursowej.
Transmisje z Zawodów, w trakcie których zaprezentowane zostaną pytania konkursowe zamknięte będą
miały miejsce w kanale Eurosport 1:
a. 2 marca 2021 w paśmie godzinowym między 17:30 – 20:00
b. 3 marca 2021 w paśmie godzinowym między 16:45 – 19:00
c. 4 marca 2021 w paśmie godzinowym między 16:45 – 19:00
d. 5 marca 2021 w paśmie godzinowym między 16:00 – 18:30
e. 6 marca 2021 w paśmie godzinowym między 16:00 – 19:00
Podczas każdej z wyżej wymienionych transmisji prowadzący studio lub komentator zawodów
zaprezentuje inne pytanie zamknięte. Odpowiedź na pytanie konkursowe prezentowane w danym dniu
Uczestnik może przesłać przez formularz konkursowy do północy w dniu, w którym zostało
zaprezentowane na antenie Eurosportu 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi odpowiedzieć
przynajmniej na trzy dowolnie wybrane pytania zamknięte z podanych pięciu oraz na jedno pytanie
otwarte prezentowane na Stronie Konkursowej.
Uczestnik może przesłać tylko jedną odpowiedź na pytanie otwarte, w dowolnym momencie trwania
Konkursu.
Wyłonienie zwycięzcy oraz wyróżnionych uczestników w Konkursie wynika z oceny Jury Konkursowego
wszystkich Zgłoszeń konkursowych zgłaszanych w Konkursie.
Jury Konkursowe wybierze 1 (jednego) Uczestnika, którego odpowiedź na pytanie otwarte będzie
najciekawsza, najbardziej oryginalna i najbardziej kreatywna, a jego Zgłoszenie konkursowe będzie
zawierało przynajmniej trzy poprawne odpowiedzi na pytania zamknięte. Zwycięzcy zostanie przyznana
nagroda główna („Zwycięzca”).
Jury Konkursowe wyłoni Zwycięzcę i prześle do niego maila z informacją o wygranej do dnia 15 marca
2021 r.
W przypadku wygrania nagrody, dane uczestnika konieczne do wysłania mu wygranej nagrody zostaną
ustalone przez wiadomość e-mail, w okresie 5 dni roboczych od maila z informacją o wygranej.
§4
Nagrody
Za wydanie nagrody w Konkursie odpowiada Organizator.
Nagrodą w Konkursie jest Nagroda główna o wartości 4555.56 zł brutto obejmująca:
a. Voucher o wartości 4100 zł na 45 minutowy lot dla dwóch osób z Thomasem
Morgensternem, organizowanym przez Thomas Morgenstern Helicopter GmbH (dalej
„Wykonawca”) w południowej Austrii w okolicy jego miejsca zamieszkania w
Lieserbrücke nad SEEboden i Villach (miejsce startu helikoptera: Airfield Mauterndorf
Flugplatzstraße 458, 5570 Mauterndorf) . Voucher należy zrealizować, w terminie do
28 lutego 2022 r. w terminie potwierdzonym z Wykonawcą z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem. („Nagroda Główna”). Szczegółowe warunki wykorzystania vouchera
określone są na stronie Wykonawcy: https://thomasmorgensternhelicopter.com/agbs/.
Dla uniknięcia wątpliwości wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją nagrody,
w szczególności koszty transportu, noclegu Zwycięzca ponosi we własnym zakresie.
b. Dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie 455.56 zł, która zostanie potrącona przez
Organizatora przy wydaniu nagrody głównej na pokrycie podatku dochodowego od
osób fizycznych.
O przyznaniu Nagrody Zwycięzcy decyduje Jury Konkursowe. Nie ma możliwości zamiany Nagrody na
inne nagrody ani wypłaty jej ekwiwalentu w formie pieniężnej.
W celu wydania Nagrody Głównej Zwycięzca zostanie poproszony o podanie Organizatorowi adresu
korespondencyjnego w celu umożliwienia Organizatorowi wysyłkę Nagrody..
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5.

Wydanie Nagrody Głównej następuje w terminie 14 dni w postaci przesłania vouchera na adres
Zwycięzcy.
6. Wykorzystanie Nagrody Głównej, może wymagać od Zwycięzcy poniesienia kosztów dodatkowych
kosztów w tym dojazdu (ewentualnego noclegu) do miejsca realizacji nagrody tj. Airfield Mauterndorf.
Flugplatzstraße 458, 5570 Mauterndorf. Organizator nie jest odpowiedzialny za żadne dodatkowe
koszty, w szczególności nie jest zobowiązany do ich ustalenia ani pokrycia.
7. W celu realizacji vouchera otrzymanego od Organizatora konieczne jest skontaktowanie się z
Wykonawcą do dnia 28 lutego 2022 r, który jest odpowiedzialny za wykonanie lotu, aby ustalić konkretny
termin realizacji lotu. Z powodów organizacyjnych niezbędne jest umówienie terminu z co najmniej 14
dniowym wyprzedzeniem.
8. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek ograniczeń przez organy Państwowe (m. in. Polska, Austria)
związanych z wirusem COVID19 uniemożliwiających organizację lotu w terminie uzgodnionym przez
Zwycięzcę i Wykonawcę, Zwycięzca może odwołać termin wykonania lotu i uzgodnić Wykonawcą
kolejny terminu lotu. Kolejny termin może być terminem późniejszym niż wskazany w par 4.2.A.
9. Podczas realizacji lotu uczestnicy podlegają obowiązkom wynikającym z wytycznych Wykonawcy lotu
w szczególności związanych z reżimem sanitarnym związanym ze stanem epidemii COVID19.
10. W przypadku gdy Nagrody podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób
fizycznych (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68) Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych, za pobranie od zwycięzców nagród i odprowadzenie należnego podatku
odpowiedzialny jest Organizator.

1.
2.
3.
4.

§5
Postępowanie reklamacyjne
Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.
Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora: Discovery Polska Sp. z o.o.
ul Bielańska 12 00-085 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Watch & win – skoki narciarskie w
Eurosporcie”. Za rozstrzyganie reklamacji odpowiada Organizator.
Każda reklamacja powinna zawierać, co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres do
doręczeń), jak również zarzuty związane z udziałem w Konkursie autora reklamacji.
Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym
wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
§6
Publikacja Regulaminu Konkursu
Z treścią Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Organizatora (ul Bielańska 12 00-085 Warszawa)
oraz Stronie Konkursowej.

§7
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Discovery Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, pod adresem: ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa (Administrator”).
2. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla
przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu weryfikacji tożsamości Uczestnika Konkursu,
rozstrzygnięcia Konkursu, wydania nagrody zwycięzcy Konkursu i publicznego podania imienia,
nazwiska i adresu zamieszkania (to jest miejscowości), w tym również w serwisach internetowych
należących do podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy Administrator, a także dla celów
archiwizacyjnych, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także zapewnienia rozliczalności
(wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).
3. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
którym jest:
a) umożliwienie Uczestnikowi wzięcia udziału w Konkursie,
b) umożliwienie przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród,
c) spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa,
d) archiwizacja dla celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
4. Dane osobowe wykorzystywane w celu opublikowania informacji o zwycięzcach Konkursu
przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a RODO.
5. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej,
do której należy Administrator, jeśli będzie to niezbędne dla realizacji celów Konkursu, firmom kurierskim
oraz organom administracji skarbowej, w zakresie niezbędnym do wysyłki nagrody oraz uregulowania
zobowiązań podatkowych Organizatora związanych z przyznaniem nagród. Dane mogą być także
przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie stosownych przepisów prawa.
6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora do zakończenia Konkursu. Dane
osobowe zwycięzców Konkursu będą przetwarzane ponadto do czasu przedawnienia roszczeń
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10.
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Organizatora i Uczestników związanych z organizacją Konkursu, a ponadto przez okres niezbędny do
realizacji zobowiązań podatkowych Organizatora w związku z wydaniem nagród.
Organizator będzie przechowywał 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.
Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych
danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora. W
przypadku, w którym Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka będzie
zarejestrowana podczas rozmowy telefonicznej w postaci pliku multimedialnego. O dokonywaniu
rejestracji rozmowy Uczestnik będzie poinformowany. Zgoda ta nie jest konieczna do wzięcia udziału w
Konkursie.
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 Organizatora na adres: „Administrator
Danych Osobowych, Discovery Polska Sp. z o.o.: ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa” lub na adres
skrzynki mailowej: iod@tvn.pl lub na adres skrzynki mailowej wyznaczonego przez Organizatora
inspektora ochrony danych: dpo@discovery.com. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale
konieczne do umożliwienia Organizatorowi przeprowadzenia Konkursu, powiadomienia Uczestników o
przyznaniu nagród. Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników Konkursu do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również do tworzenia profili.
Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez Administratora
przedstawiona została w załączniku do Regulaminu, stanowiącym jego integralną część.
w sprawie odbioru Nagrody, podania swoich danych osobowych i udzielenia zgody na ich przetwarzanie
Organizator zapewnił dostęp do specjalnej skrzynki mailowej: gsm@tvn.pl
§8
Postanowienia końcowe
1. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne
ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji postanowień niniejszego
Regulaminu.
2. Organizator zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za:
a. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie
przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia
zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
b. niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez Uczestnika danych
adresowych lub błędnym ich podaniem.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku
zmiany przepisów prawa lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
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