
Regulamin Konkursu  „ESKA Odwołuje Zimę” 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Regulamin określa warunki konkursu: „ESKA Odwołuje Zimę” rozgrywanego w ESKA TV 

zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego - ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 

z późn. zm.) – dalej zwanego „Konkursem” 

1.2 Organizatorem Konkursu jest ZPR Media S.A z siedzibą w Warszawie 04-187, ul. 

Dęblińska 6 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem 0000300667. NIP 526-00-08-745, REGON 010537583, kapitał 

zakładowy kapitał zakładowy (opłacony w całości) 91 850 000,00 złotych (zwana w 

dalszej części niniejszego regulaminu "Organizatorem").  

1.3 Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.  

1.4 Konkurs jest organizowany, ogłaszany i emitowany przez Organizatora na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej dla osób pełnoletnich, posiadających obywatelstwo polskie w 

środkach masowego przekazu tj. telewizji i w Internecie, z zastrzeżeniem pkt 4. 

Konkurs ma zasięg ograniczony technicznymi możliwościami odbioru telewizji i 

Internetu. 

1.5 Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa jego warunki 

oraz prawa i obowiązki jego uczestników.  

1.6 Konkurs realizowany jest w terminie od dnia 09.02.2015 roku do 20.02.2015 roku  

1.7 Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do Konkursu wyraża zgodę na publiczne 

ujawnienie, w tym emisję w ESKA TV oraz zamieszczenie na stronie www.eska.tv jego 

imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania podczas Konkursu, jego promocji, 

ogłaszania wyników. 

1.8 Przystąpienie do Konkursu (wysłanie zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3.3) jest 

równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu w całości. 

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie 

zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do 

udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w regulaminie 

lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie 

wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej.  

1.9 Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji 

Konkursu: asuchecka@eska.pl 

 

 

2. Nagrody 

2.1. Zwycięzca każdej z 4 edycji Konkursu otrzyma nagrodę rzeczową w postaci vouchera na 

wyjazd dla 2 (dwóch) osób, organizowany przez biuro podróży TRAVEL-EXPERIENCE 

s.c., w terminie od 28 lutego do 7 marca 2015 roku,  o wartości 5.645,00 zł (słownie: 



pięciu tysięcy sześciuset czterdziestu pięciu złotych) brutto oraz nagrodę  pieniężną w 

wysokości 627,00 zł (słownie: sześciuset dwudziestu siedmiu złotych) brutto. 

2.2 Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 

podatkowego.  

2.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie 

którejkolwiek nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego 

uczestnika.  

2.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub 

podanego przez uczestnika Konkursu adresu lub zmianę innych danych – 

uniemożliwiającą kontakt z tym uczestnikiem lub odebranie przez niego zestawu 

nagród/nagrody. 

2.5 O szczegółach odbioru i realizacji nagród zwycięzca każdej edycji Konkursu zostanie 

poinformowany przez Organizatora drogą mailową lub za pośrednictwem rozmowy 

telefonicznej. 

2.6 Nagrody nieodebrane przez zwycięzcę Konkursu w wyznaczonym przez Organizatora  

terminie przechodzą na własność Organizatora.  

2.7 Przy odbiorze przez zwycięzcę edycji Konkursu nagrody zobowiązany jest on okazać 

dokument potwierdzający jego tożsamość. 

2.8 Nagrody pozostają własnością Organizatora do momentu przekazania ich odpowiednio 

zwycięzcy każdej edycji Konkursu. 

 

3. Zasady uczestnictwa w konkursie 

3.1 Ogólne zasady Konkursu podawane są na stronie internetowej www.eska.tv oraz 

www.eska.pl/eska_odwoluje_zime,  w promocyjnym spocie oraz w programach na 

antenie stacji telewizyjnej ESKA TV.  

W czasie trwania Konkursu odbędą się łącznie 4 edycje Konkursu. Poszczególne edycje 

odbywać się będą zgodnie z harmonogramem trwania Konkursu. 

 Harmonogramem edycji Konkursu: 

a) I Edycja: 09  luty – 11 luty 2015 

b) II Edycja: 12 luty – 15 luty 2015  

c) III Edycja: 16 luty – 18 luty 2015  

d) IV Edycja: 19 luty – 20 luty 2015  

3.2 W celu wzięcia udziału w Konkursie należy oglądać uważnie ESKA TV w chodź jeden 

program emitowany od poniedziałku do piątku między godziną 17.00, a 18.00. Na 3 

(trzech) klipach emitowanych w wyżej wymienionych godzinach pojawi się specjalny 

znak „ESKA Odwołuje Zimę”. By zgłosić się do konkursu należy wykonać zadanie 

konkursowe o którym mowa w punkcie 3.3 i wysłać jego efekt na adres mailowy: 

konkurs@eska.tv 

3.3 Zadaniem konkursowym jest: 

a) podanie daty oglądania specjalnego programu ESKA TV  



b) podanie tytułów wszystkich 3 (trzech) klipów na których tego dnia pojawił się 

specjalny znak „ESKA Odwołuje Zimę” 

c) udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Dlaczego chcesz z nami odwołać 

zimę?” 

d) podać swój numer telefonu 

3.4 Jedna osoba może dokonać nie więcej niż jednego zgłoszenia w każdej edycji 

konkursowej o których mowa w pkt.3.1.  

3.5 Komisja konkursowa spotka się czterokrotnie by wybrać zwycięzcę każdej z 4 (czterech) 

edycji konkursu. Narady Komisji odbywać się będą według poniższego harmonogramu: 

a) I Edycja – 12 luty 2015 między godziną 10.00, a 11.00 

b) II Edycja – 16 luty 2015 między godziną 10.00, a 11.00 

c) III Edycja – 19 luty 2015 między godziną 10.00, a 11.00 

d) IV Edycja – 21 luty 2015 między godziną 10.00, a 11.00 

3.6 W każdej edycji konkursu spośród wszystkich kompletnych zgłoszeń nadesłanych w 

danej edycji, komisja konkursowa wybierze 3 zgłoszenia finałowe, z popranie podanymi 

tytułami klipów o czym mowa w pkt. 3.3a i 3.3b oraz które w jej ocenie zawierać będę 

najciekawszą odpowiedź na pytanie konkursowe o którym mowa w pkt. 3.3c. 

3.7 Przedstawiciel komisji konkursowej wykona telefon do każdego autora zgłoszenia 

finałowego by zadać pytania pozwalające na wstępną weryfikację danych finalisty (w 

tym: pełnoletniości, obywatelstwa, dostępności Uczestnika pretendującego do 
Nagrody oraz potwierdzenie dyspozycyjności danego Uczestnika do wyjazdu w 
określonym terminie, ważności paszportu, który nie powinien utracić ważności przed 
6 września 2015 r.). Finalista jest również zobowiązany odpowiedzieć jeszcze raz na 

otwarte pytanie konkursowe zadane przez przedstawiciela komisji konkursowej: 

„Dlaczego chcesz z nami odwołać zimę?” 

3.8 W przypadku, gdy Finalista odmówi odpowiedzi na którekolwiek pytanie dotyczące 

weryfikacji danych, to traci on prawo ubiegania się o Nagrodę, a przedstawiciel komisji 

konkursowej nie zadaje Pytania Konkursowego. 

3.9 W każdej edycji konkursu przedstawiciel komisji konkursowej dokonuje oceny 

odpowiedzi Finalistów na pytanie konkursowe, wybierając tę odpowiedź, która jest 

najciekawsza i najbardziej kreatywna a tym samym dochodzi do wybrania zwycięzcy 

danej edycji Konkursu. 

3.10 Zwycięzca każdej edycji zostanie poinformowany o wygranej drogą telefoniczną lub 

mailową najpóźniej 2 dni po zakończeniu każdej edycji.   

3.11 Komisja konkursowa może nie przyznać nagrody, jeżeli żaden z Finalistów danej edycji 

nie spełni wymogów o których mowa w pkt. 3.7 lub jeżeli uzna, że żadna z udzielonych 

telefonicznie odpowiedzi na pytanie konkursowe nie jest wystarczająco kreatywna i 

ciekawa.  

3.12 Zwycięzca każdej edycji jest zobowiązany podać mailowo, w terminie wskazanym przez 

Organizatora oraz na adres wskazany przez Organizatora swoje dane oraz dane osoby 

która pojedzie z nim na wycieczkę jako osoba towarzysząca. Niezbędne dane: imię i 



nazwisko zgodne z paszportem, adres zamieszkania, numer paszportu, data 
urodzenia, telefon kontaktowy. 

3.13 Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku, gdy: nie spełnia warunków niniejszego 

Regulaminu, nie jest osobą uprawnioną do wzięcia udziału w konkursie lub odmawia 

podania danych osobowych w wyznaczonym terminie lub odmawia odbioru Nagrody 

albo nie dokona odbioru Nagrody w terminie do 27 lutego 2015 roku. 

3.14 Nagrodzone zgłoszenia mogą zostać opublikowane na antenie ESKA TV, na stronie 

internetowej Konkursu oraz na Facebooku ESKA TV. 

3.15 W Konkursie zostaną uwzględnione tylko prawidłowe (w tym kompletne) zgłoszenia 

nadesłane do Organizatora z uwzględnieniem warunków określonych w regulaminie. 

Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora przed lub po wskazanym czasie trwania 

Konkursu nie będą uwzględniane w Konkursie. 

3.16 Nad  prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa w składzie: 

Przewodniczący: Agata Suchecka 

Wiceprzewodniczący: Andrzej Descours 

Członek komisji: Alicja Wierzbicka 

3.17 Komisja konkursowa potwierdza zgodność przeprowadzenia Konkursu z niniejszym 

regulaminem. 

3.18 Nad prawidłowością przebiegu Konkursu i pracy komisji konkursowej czuwają władze 

statutowe Organizatora.  

 

4. Ograniczenie uczestnictwa w konkursie 

4.1. W  Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali  współpracownicy spółek 

holdingu ZPR S.A. 

4.2. Zakaz uczestnictwa w Konkursie dotyczy również  członków najbliższej rodziny 

podmiotów wymienionych w pkt. 4.1. do drugiego stopnia pokrewieństwa włącznie. 

4.3. Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby pełnoletnie. 

4.4. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w 

niniejszym regulaminie.  

 

5. Postępowanie reklamacyjne 

5.1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu lub rozstrzygnięcia Konkursu, należy składać 

Organizatorowi pisemnie na adres: ZPR Media, ul. Jubilerska 10, Warszawa 04-190, w 

terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego  zakończenia. Reklamacja 

powinna zawierać: imię, nazwisko i wszelkie dane umożliwiające identyfikację danej 

osoby jako uczestnika Konkursu, jak również dokładny wskazanie powodu reklamacji i 

jego uzasadnienie. 

5.2. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data 

stempla pocztowego. 



5.3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane a zainteresowani uczestnicy 

zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji na piśmie przez Organizatora 

niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania 

reklamacji. 

 

6. Postanowienia końcowe 

6.1 Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora w 

dniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz na stronie 

www.eska.tv i www.eska.pl/eska_odwoluje_zime w czasie trwania Konkursu i w 

terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia.   

6.2 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z 

których korzystać będą uczestnicy Konkursu.  

6.3 Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały 

reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.   

6.4 Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą 

przetwarzane przez niego i firmy z nim współpracujące przy organizacji oraz 

przeprowadzeniu Konkursu w celu: (I) przeprowadzenia Konkursu, (II)  wyłonienia 

zwycięzcy, (III) ogłaszania wyników, (IV) doręczenia/realizacji nagród, (V) wysyłania e-

mailem lub/i SMS-em informacji związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych 

jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody. Każdy 

uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich 

poprawiania oraz żądania usunięcia. Dane osobowe uczestników konkursu będą 

przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.08.1997 r o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r, poz .883 z późn. zm.). 

 

 


