
REGULAMIN KONKURSU 
„I Ty możesz zostać recenzentem” 

 
 § 1. Postanowienia wstępne.  
 
1. Niniejszy Regulamin, w dalszej części zwany „Regulaminem”, określa zasady 
uczestnictwa w konkursie pod nazwą: „I Ty możesz zostać recenzentem” (zwanego dalej 
"Konkursem").  
2. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy o grach hazardowych.  

3. Organizatorem Konkursu jest Hatak Media Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, (kod 

pocztowy: 00-728), przy ulicy Bobrowieckiej 1A, wpisany do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000453178, 

Numer NIP 9512365117, w dalszej części Regulaminu zwany „Organizatorem”. 

4. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora w Internecie za pośrednictwem portalu 
naEkranie.pl pod adresem www.naekranie.pl. Konkurs jest organizowany na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od (19.10.2016) do (30.11.2016).  
5. Przystąpienie do Konkursu, w sposób określony w §3 Regulaminu jest równoznaczne z 
zapoznaniem się Uczestnika z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ich akceptacją. 
6. Sponsorem nagród w Konkursie jest Samsung Electronics Polska sp. z o.o. Sponsor jest 
podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagród przewidzianych w Konkursie.  
 

§ 2 Osoby uprawnione do uczestnictwa w Konkursie. 
 
1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2, uczestnikami Konkursu (dalej odpowiednio 
„Uczestnik” lub „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne,  posiadające 
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Sponsora oraz najbliżsi 
członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych (rodzice, 
dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonków, rodziców i dzieci 
małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  
 

§ 3 Zasady uczestnictwa w Konkursie. 
 
1. Konkurs podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym etapie uczestnicy nadsyłają swoje 
recenzje wybranego serialu, zaś Redakcja naEKRANIE.pl wyłania spośród nadesłanych 
tekstów najlepsze propozycje. W tym etapie wyłonionych zostanie 4 finalistów ( w miarę 
możliwości 2 kobiety i 2 mężczyzn), którzy otrzymają kody dostępu do wybranych kanałów 
nadających seriale. 
2. W drugim etapie finaliści otrzymują do testów telewizory Samsung SMART TV (na okres 2 
tygodni) i przygotowują recenzje wybranych seriali/filmów, dostępnych w ofercie Samsung 
SMART TV (całej serii, nie pojedynczych odcinków). Recenzje powinny ponadto uwzględniać 
kwestie techniczne, komfort użytkowania, jakość obrazu i dźwięku oraz inne, wybrane walory 
telewizorów Samsung SMART TV. Na przygotowanie recenzji uczestnicy mają 2 tygodnie od 
momentu otrzymania telewizora.  
3. Uczestnik może przystąpić do Konkursu w terminie od 19.10.2016 do 31.10.2016.  
4. Osoba, która dokonała Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i spełnia warunki określone w 
Regulaminie staje się Uczestnikiem Konkursu.  
5. W przypadku nadesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego zgłoszenia, pod 
uwagę brane będzie to, które zostało nadesłane jako pierwsze.  
6. Nagroda w Konkursie będzie przyznana po zakończeniu Konkursu.  



7. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przesłania swoich danych korespondencyjnych, 
zawierających imię i nazwisko oraz adres zamieszkania (nr ulicy/domu, kod pocztowy, 
miejscowość), a także numeru telefonu w ciągu 3 dni od momentu zakończenia pierwszego 
etapu konkursu. Celem podania danych korespondencyjnych jest przesłanie przez Sponsora 
telewizorów Samsung SMART TV. 
8. Finaliści ponoszą odpowiedzialność za stan przesłanych im na potrzeby sporządzenia 
recenzji telewizorów Samsung SMART TV.  
 
 

§ 4 Zasady wyłaniania laureatów Konkursu. 
 
1. Jury konkursu wyłania spośród 4 uczestników zwycięzcę, który przygotował najciekawszą 
recenzję. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni spośród wszystkich odpowiedzi przesłanych 
na adres: konkurs@naekranie.pl w tytule wpisując „Samsung SMART TV” przez Komisję 
Konkursową z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej.  
2. W skład Jury wejdą przedstawiciele Organizatora konkursu oraz sponsora nagród, czyli 
firmy Samsung Electronics Polska sp. z o.o., którzy wyłonią finalistów i Zwycięzcę, kierując 
się następującymi kryteriami: 
a) zgodność z Zadaniem Konkursowym; 
b) oryginalność ujęcia tematu; 
c) ciekawy i barwny styl wypowiedzi 
3. Rozwiązanie konkursu wraz z nazwiskiem Zwycięzcy opublikowane na łamach serwisu. 
Dodatkowo Zwycięzca zostanie niezwłocznie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. Zwycięska recenzja zostanie opublikowana na portalu naEKRANIE.pl. 
4. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Konkursu zgłoszeń, które nie 
nawiązują do tematu Zadania Konkursowego, mogłyby naruszać jakiekolwiek prawa osobiste 
lub majątkowe Organizatora lub osób trzecich, a także zawierające treści powszechnie 
uznane za obraźliwe, obsceniczne lub wulgarne, nawołujące do nietolerancji lub przemocy. 
 

§ 5 Nagrody. 
 
1. Nagrodą w konkursie jest głośnik Samsung WAM3500 o wartości  1 198  zł oraz 
kwota pieniężna wynosząca 11,11% wartości nagrody rzeczowej. 
2. Nagroda pieniężna, o której mowa w ust. 1, nie będzie podlegać wypłacie Zwycięzcy lecz 
zostanie potrącona przez Sponsora na zapłatę zryczałtowanego podatku od wygranych, o 
którym mowa  w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych  (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361). Sponsor jako płatnik odprowadzi 
zryczałtowany podatku od wygranej do właściwego organu podatkowego. 
3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrody innego 
rodzaju.  
4. Zwycięzca nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby 
trzecie.  
 

§ 6 Wydawanie nagród. 
 
1. W celu przekazania Nagrody, Zwycięzca jest zobowiązany do podania Organizatorowi 
swojego imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego oraz adresu miejsca zamieszkania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer 
mieszkania), a także właściwego dla niego urzędu skarbowego i numeru PESEL, a w 
przypadku jego nieposiadania – numer NIP, w celu odprowadzenia podatku od Nagrody. 
Zwycięzca jest zobowiązany przesłać Organizatorowi ww. dane w ciągu 7 dni roboczych od 
opublikowania wyników konkursu.  
2. W przypadku nie przesłania wiadomości zawierającej wszystkie dane lub nie zgłoszenia 
się do Organizatora określonym terminie, o których mowa w punkcie 1 powyżej, Uczestnik 
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traci prawo do Nagrody. Nagroda zostanie przyznana osobie, która zajęła drugie miejsce w 
konkursie.  
3. Nagroda zostanie przesłana w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników na adres 
wskazany przez Zwycięzcę. 
 

 
 
 
 

§ 7 Ograniczenie Odpowiedzialności Organizatora. 
 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności z realizacją konkursu oraz  
niemożność zapewnienia lub dostarczenia Nagrody z przyczyn od niego niezależnych.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez 
Uczestników Konkursu. 

 
§ 8 Przetwarzanie danych osobowych. 

 
1. Biorąc udział w Konkursie i podając swoje dane osobowe Uczestnik wyraża zgodę na ich 
przetwarzanie. 
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do 
przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wydania 
Nagrody Zwycięzcy oraz rozpatrywania reklamacji.  
3. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).  
4. Administratorem danych osobowych jest Sponsor.  
5. Osobie udostępniającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do wglądu do 
zgłaszanych danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania, uzupełnienia, a także 
wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).  
 

§ 9 Postępowanie reklamacyjne. 
 
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane 
przez Uczestników drogą pisemną na adres Organizatora: ul. Bobrowiecka 1A, 00-728 
Warszawa, z dopiskiem „NAZWA KONKURSU”. Zgłoszenie reklamacyjne może być wysłane 
w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. 
2. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data wysłania zgłoszenia (data 
stempla pocztowego).  
3. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. 
4. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją przytoczyć wszystkie okoliczności 
faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie. 
5. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie 
później niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy 
rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa.  
6. Powyższe postanowienia określające postępowanie reklamacyjne, w tym upływ terminu 
składania reklamacji nie mają wpływu na uprawnienia Uczestników wynikające z niniejszego 
Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  
 

§ 10 Postanowienia końcowe. 
 
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora na ul. Bobrowiecka 1A, 
00-728 Warszawa 



2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany 
przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny pod warunkiem, że wprowadzone zmiany 
nie naruszą praw nabytych przez Uczestników w toku Konkursu.  
3. Zmiany Regulaminu publikowane będą na Stronie www.naekranie.pl i wchodzą w życie z 
dniem publikacji. 
4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo autorskie. 
5. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, t.j.: 
zgłoszenia niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o 
takich parametrach technicznych, które uniemożliwiają lub istotnie utrudniają ich czytelność, 
możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych bądź opublikowane drukiem są 
nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu 
6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad: 
a) niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów 
nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym do celów komercyjnych i politycznych; w 
szczególności zabronione jest wykorzystywanie Konkursu lub faktu udziału w Konkursie do 
celów zarobkowych. 
b) nieprzesyłania do Organizatora treści niezgodnych z prawem, treści obraźliwych etc. 
7. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w 
Konkursie Uczestnika (w tym odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku do którego 
powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem lub obowiązującym 
prawem. 
 


