
REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ 
„Magiczny konkurs kanału Fox Life i Cyfrowego Polsatu” 

 
 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w 
konkursie pod nazwą „Magiczny konkurs kanału Fox Life i Cyfrowego Polsatu” organizowanym 
przez Cyfrowy Polsat S.A., zwanym dalej "Konkursem".  

2. Organizatorem Konkursu jest Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy 
Łubinowej 4a, 03 – 878 Warszawa, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez 
Sąd Rejonowy  dla m.st. Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego, pod 
numerem KRS 0000010078, NIP 796-18-10-732, o kapitale zakładowym w wysokości 
10.733.000 złotych w pełni wpłaconym (zwana dalej "Organizatorem").  

3. Konkurs trwa od 02.04.2010 r. od godziny 14.00 do godziny 23.59 dnia 18.04.2010 roku. 
4. Uczestnikiem Konkursu  może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć 
udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela 
ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. 

5. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i/lub członkowie ich najbliższej 
rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 
małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia. 

6. Przesłanie zgłoszenia na adres e-mail podany przez Organizatora oznacza wyrażenie zgody na 
udział w Konkursie przez uczestnika i jednocześnie oznacza zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatora jego danych osobowych dla celów związanych z konkursem tj. podania imienia i 
nazwiska, numeru telefonu kontaktowego oraz miejscowości, w której mieszka uczestnik.  

7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 27 kwietnia 2010 roku. 
O wygranej decyduje: 
• udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie A) poniżej: 
• udzielenie najciekawszej odpowiedzi na pytanie B) 
 

A) Jaką nadprzyrodzoną zdolność posiada syn Meliny Gordon bohaterki 
serialu „Zaklinacz Dusz” ? 

 
• Czyta ludziom w myślach 
• Porozumiewa się z duchami 
• Jest nieśmiertelny 

 
B) Opisz w kilku zdaniach dlaczego lubisz oglądać seriale i powiedz, 

które należą do twoich ulubionych? 
 
 
oraz przesłanie odpowiedzi na adres: konkurs@cyfrowypolsat.pl. 
 

8. Nagrodami przeznaczonymi dla zwycięzców Konkursu są: 
 

• nagroda główna - Weekend w SPA dla 2 osób (3 000 PLN 
brutto) oraz dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości 
11,1% wartości nagrody głównej, 

• nagrody pocieszenia - 50 toreb podróżnych (300 PLN 
brutto/sztuka) 

 
 

9. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie www.cyfrowypolsat.pl w dniu ogłoszenia 
wyników tj. 10 maja 2010 roku. 

10. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany z 
tytułu nagrody głównej podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych według stawki 10%.  Płatnikiem podatku jest Organizator konkursu. 



Organizator ma prawo potrącić kwotę podatku z dodatkowego świadczenia pieniężnego, o 
którym mowa powyżej w pkt 8, do czego uczestnik nieodwołalnie upoważnia Organizatora. 
Zwycięzca zobowiązany jest do przekazania w formie pisemnej Organizatorowi wszelkich 
danych niezbędnych do prawidłowego rozliczenia podatku w związku z wydaniem nagrody 
głównej w konkursie. 

11. Nagrody do zwycięzców zostaną wysłane przez Organizatora na jego  koszt pod adres 
zamieszkania wskazany przez Zwycięzców w  zgłoszeniu konkursowym. 

12. W przypadku niepodania swych danych osobowych lub niewyrażenia zgody na ich 
przetwarzanie przez Organizatora w zakresie wyżej podanym zwycięzca traci prawo do 
nagrody. 

13. Nagrody zostaną wysłane w ciągu miesiąca licząc od dnia  ogłoszenia wyników Konkursu. 

14. Organizator Konkursu wyklucza możliwość zamiany nagrody w Konkursie na ekwiwalent 
pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.  

15. Każdy z Uczestników może otrzymać tylko jedną nagrodę (nagrodę główną bądź nagrodę 
pocieszenia).  

16. Zasady przeprowadzania Konkursu określa niniejszy Regulamin. 

17. Udział w Konkursie, jest równoznaczny ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia o  
wyrażeniu  zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu. 

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) nieprawdziwość danych i oświadczeń złożonych przez Uczestników konkursu.  

b) problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których 
Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub 
którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze 
zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,  

c) przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych 
od Organizatora, nie doręczenie nagrody spowodowane podaniem przez laureata 
błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody lub  spowodowane 
działaniem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, za pośrednictwem której będą doręczane 
przesyłki. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania Konkursu w każdym czasie 
bez podania przyczyny.  

20. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła 
dwuosobową Komisję Konkursową. Do zadań Komisji należeć będzie czuwanie nad 
prawidłowością przebiegu Konkursu a w szczególności : 

a) Wyłonienie zwycięzców, 

b) zapewnienie przyznania nagród wyłonionym zwycięzcom, 

c) zabezpieczenie zgodności wyłonienia zwycięzców oraz przyznania nagrody 
zgodnie z regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności, 

d) właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych zwycięzców, 

e) podpisanie protokołu zawierającego opis czynności przyznania nagród, 

f) udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym 

g) podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z 
Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu. 
Decyzje Komisji są ostateczne.  

21. Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać listownie do Organizatora na 
adres: Łubinowa 4a, 03 – 878 Warszawa z dopiskiem "nazwa konkursu - reklamacja" w 
terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu lub w przypadku zwycięstwa w konkursie od daty 
wydania nagrody. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. 
Decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora. 



22. Konkurs przeprowadzony zostanie na stronie internetowej www.cyfrowypolsat.pl Regulamin 
Konkursu jest dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora przez cały czas 
trwania Konkursu. 

23. Za wydanie nagród w Konkursie odpowiada Organizator Cyfrowy Polsat S.A. 

 

 
 


