
 

strona1 / 6 
Cyfrowy Polsat S.A., 

 

REGULAMIN KONKURSU  
PT. „W RODZINIE ZWIERZĄTEK” 

 
§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa  

w konkursie Cyfrowego Polsatu i POLSATU JimJam pod nazwą „W rodzinie zwierzątek”, 

zwanym dalej “Konkursem”. 

2. Organizatorami Konkursu są: 

a) Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 

0000010078, NIP 796-18-10-732, kapitał zakładowy w wysokości 13.934.113,44 

złotych, w pełni wpłacony, zwany dalej „Cyfrowym Polsatem” oraz 

b) POLSAT Jim Jam Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii, adres: 105-109 Salusbury Road, 

London NW6 6RG, NIP: 735494509GB, KRS: GB 998263555, zwany dalej  

„POLSAT JimJam”.  

Cyfrowy Polsat oraz POLSAT JimJam zwani są dalej łącznie „Organizatorami”. 

3. Fundatorem nagród w Konkursie oraz podmiotem ponoszącym wszelką odpowiedzialność 

wynikającą z zapewnienia i wydania nagród w Konkursie oraz uregulowania należnych opłat 

publicznoprawnych jest POLSAT JimJam. 

4. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 1 czerwca 2012 roku do dnia 30 czerwca 

2012 roku. 

5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność  

do czynności prawnych, będące abonentami Cyfrowego Polsatu lub będące członkami rodziny 

abonenta Cyfrowego Polsatu, zwane dalej „Uczestnikami”. Osoby niemające pełnej zdolności 

do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody 

opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Opiekun 

prawny lub przedstawiciel ustawowy przesyłając lub wyrażając zgodę na przesłanie Pracy 

Konkursowej wykonanej przez osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych 

wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu oraz ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie 

jego postanowień. 

7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatorów, jak również członkowie 

najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, 
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rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające 

w stosunku przysposobienia. 

8. Konkurs zostanie ogłoszony na antenie kanału telewizyjnego POLSAT JimJam, na stronach 

internetowych Organizatorów pod adresami www.cyfrowypolsat.pl i www.jimjam.tv oraz w 

Autoryzowanych Punktach Sprzedaży Cyfrowego Polsatu. 

 

§ II. PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Przedmiotem zadania konkursowego jest przygotowanie pracy (rysunek, wyklejanka itp.) 

ilustrującej ulubione zwierzątko znane z filmowej serii „W rodzinie zwierzątek” emitowanej  

na kanale telewizyjnym  POLSAT JimJam („Praca Konkursowa”).  

2. Po zakończeniu Konkursu Komisja konkursowa powołana przez POLSAT JimJam wybierze 

spośród wszystkich Uczestników 10 laureatów Konkursu, którzy otrzymają nagrodę główną 

(„Nagroda Główna”) oraz 50 laureatów nagród dodatkowych („Nagrody Dodatkowe”). 

Kryterium wyboru laureatów Konkursu będzie kreatywność oraz estetyka wykonania Pracy 

Konkursowej. 

3. Dokonując zgłoszenia Pracy Konkursowej zgodnie z §3 ust. 1 Regulaminu Uczestnik: 

a) potwierdza, iż jest twórcą Pracy Konkursowej i wszelkich utworów wchodzących  

w skład Pracy Konkursowej w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych oraz, iż przysługują mu do Pracy Konkursowej  

oraz wszelkich utworów wchodzących w skład Pracy Konkursowej wszelkie prawa 

autorskie oraz prawa pokrewne, lub - gdy nie jest twórcą Pracy Konkursowej  

lub wchodzących w jego skład utworów – jest uprawniony do udzielenia licencji  

i zezwoleń, o których mowa w Regulaminie; 

b) udziela nieodpłatnie Organizatorom licencji na korzystanie z przesłanej Pracy 

Konkursowej oraz wszelkich utworów wchodzących w skład Pracy Konkursowej  

oraz na wykorzystanie wizerunków osób utrwalonych w Pracy Konkursowej w celu 

nieograniczonego czasowo i terytorialnie wykorzystywania Pracy Konkursowej  

przez Organizatorów, w tym w szczególności na wykorzystywanie i emisję Pomysłu  

na kanale telewizyjnym POLSAT JimJam, stronach internetowych Organizatorów  

oraz w innych wybranych przez Organizatorów materiałach promocyjnych. Wraz  

z udzieleniem licencji Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatorów 

autorskich praw zależnych do Pracy Konkursowej; 

c) zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń Organizatorów z tytułu wad 

prawnych przesyłanych Prac Konkursowych. W szczególności dotyczy to roszczeń osób 

http://www.cyfrowypolsat.pl/


 

strona3 / 6 
Cyfrowy Polsat S.A., 

trzecich z tytułu naruszenia ich dóbr osobistych, praw autorskich osobistych, 

majątkowych, pokrewnych. . 

 

§ III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Do Konkursu zostaną zakwalifikowane wyłącznie Prace Konkursowe wysłane drogą mailową 

na adres: konkurspjj@polsat.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Telewizja POLSAT Sp. z o.o., 

Dział Promocji, ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, z dopiskiem: Konkurs „W rodzinie 

zwierzątek”. 

2. Prace Konkursowe należy przesyłać w terminie od 1 czerwca do 30 czerwca 2012 roku. 

3. Przesłanie Pracy Konkursowej oznacza wyrażenie zgody na udział w Konkursie  

przez Uczestnika, w tym w szczególności zgodę na warunki Regulaminu. 

4. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne. 

5. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, datę urodzenia 

uczestnika, imię i nazwisko opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego, adres e-mail, 

adres pocztowy Uczestnika oraz opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego  

oraz wiek dziecka. 

 

 

§ IV. KOMISJA KONKURSOWA 

1. Nadesłane terminowo Prace Konkursowe, spełniające wszelkie kryteria formalne określone  

w Regulaminie, zostaną ocenione przez komisję konkursową („Komisja”), powołaną  

przez Organizatorów. 

2. Do zadań Komisji należy czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, a w szczególności: 

a) Wyłonienie laureatów Konkursu oraz zapewnienie przyznania nagród, 

b) zabezpieczenie zgodności wyłonienia laureatów Konkursu oraz przyznania nagród  

z Regulaminem, 

c) właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych laureatów Konkursu przez 

Cyfrowy Polsat i POLSAT JimJam, 

d) podpisanie protokołu zawierającego opis czynności przyznania nagród w ramach 

Konkursu, 

e) rozstrzyganie ewentualnych reklamacji, 

f) podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane  

z Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu. 

3. Decyzje Komisji są ostateczne. 
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§ V. NAGRODY 

1. Nagrody w Konkursie stanowią: 

a) Nagroda Główna – nagroda w postaci przenośnego DVD playera z logotypem POLSAT 

JimJam, o wartości jednostkowej 468 (czterysta sześćdziesiąt osiem) PLN brutto; 

b) Nagroda Dodatkowa - nagroda w postaci puzzli ”W rodzinie zwierzątek” o wartości 

jednostkowej 19,70 (dziewiętnaście 70/100) PLN brutto; 

2. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę spośród nagród określonych w pkt. 1 lit a)  

i b) powyżej. 

3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatorów o wygranej pocztą 

elektroniczną na adres podany przez Uczestnika w zgłoszeniu konkursowym, na stronie 

www.cyfrowypolsat.pl lub na stronie www.jimjam.tv w ciągu 21 dni roboczych od zakończenia 

Konkursu. 

4. Nagrody zostaną wysłane przez POLSAT JimJam na jego koszt na adres laureata Konkursu 

wskazany w zgłoszeniu konkursowym. 

5. W przypadku niepodania przez Uczestnika oraz jego opiekuna prawnego lub przedstawiciela 

ustawowego w sposób określony w § III pkt. 5 danych osobowych niezbędnych do przesłania 

nagrody, rozliczenia podatku lub niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie  

przez Organizatorów w zakresie wyżej podanym, laureaci Konkursu tracą prawo do nagrody 

w Konkursie. 

6. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane laureatom Konkursu za pośrednictwem poczty  

lub kuriera w terminie 30 dni roboczych licząc od dnia ogłoszenia wyników konkursu. 

7. Organizatorzy nie przewidują przejścia prawa do nagrody na innego Uczestnika w przypadku, 

gdy nagroda nie zostanie odebrana przez laureata Konkursu. 

8. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny. 

 

§ VI. POBÓR PODATKU 

1. Wygrane uzyskane w Konkursie podlegają opodatkowaniu zgodnie z treścią ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. 

2. Obowiązek obliczenia, poboru oraz wpłaty podatku na rachunek właściwego urzędu 

skarbowego spoczywa na POLSAT JimJam. 

 

 

§ VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

http://www.cyfrowypolsat.pl/
http://www.jimjam.tv/
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1. Uczestnictwo w Konkursie, w tym w szczególności wysłanie zgłoszenia konkursowego zgodnie 

z § III Regulaminu, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika oraz jego opiekuna 

prawnego lub przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie ich danych osobowych w celu 

realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych. 

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników oraz ich opiekunów 

prawnych lub przedstawicieli ustawowych jest Cyfrowy Polsat. Cyfrowy Polsat uprawniony jest 

powierzyć POLSATOWI JimJam przetwarzanie danych osobowych Uczestników oraz ich 

opiekunów prawnych lub przedstawicieli ustawowych. Dane osobowe Uczestników oraz ich 

opiekunów prawnych lub przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane jedynie w celu 

prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 

3. Uczestnik oraz jego opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy mają prawo do wglądu  

i sprostowania jego danych osobowych w siedzibie Cyfrowego Polsatu w godzinach pracy. 

 

§ X. REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania niezbędnych zmian Regulaminu  

z istotnych powodów, w tym z powodu konieczności przedłużenia czasu trwania Konkursu  

lub okoliczności zewnętrznych, w szczególności ze względu na okoliczności określone w ust. 5 

poniżej. 

2. Reklamacje dotyczące ogłoszonych wyników Konkursu można składać listownie na adres: 

Telewizja POLSAT Sp. z o.o., Dział Promocji, ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa,  

z dopiskiem: Konkurs „W rodzinie zwierzątek” w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników 

Konkursu lub w przypadku zwycięstwa w Konkursie od daty wydania nagrody. Reklamacje, 

które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. 

3. Reklamacje dotyczące nagród w Konkursie można składać listownie na adres: Telewizja 

POLSAT Sp. z o.o., Dział Promocji, ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, z dopiskiem: 

Konkurs „W rodzinie zwierzątek” w ciągu 14 dni od dnia odbioru nagrody lub terminu jej 

dostarczenia określonego w Regulaminie. 

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmują Organizatorzy. 

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za: 

a) nieprawdziwość danych i oświadczeń złożonych przez Uczestników oraz ich 

opiekunów prawnych lub przedstawicieli ustawowych; 

b) problemy w przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu Konkursu, jeżeli nastąpiły one 

wskutek zdarzeń, których Organizatorzy, przy zachowaniu należytej staranności, nie 
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byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mogli 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 Organizatorów, niedoręczenie Nagrody spowodowane podaniem 

przez laureata Konkursu błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia 

Nagrody. 

6. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2012 roku do dnia zakończenia Konkursu  

z zastrzeżeniem, że jego postanowienia – w odpowiednim zakresie - będą stosowane  

do  przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych. 

 


