
Regulamin konkursu fotograficznego,
towarzyszącego ósmym urodzinom portalu Nadmorski24.pl

I. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu fotografiznegoo towarzysząiego ósmym urodzinom portalu Nadmorski24.plo 
zwanego dalej „Konkursem”o jest Twoja Telewizja Morska Spółka z o.o. z siedzibą w Wejherowie przy ul. 
Przemysłowej 3o NIP: 5882285147 KRS: 0000311636 REGON: 220659444o (zwana dalej ”Organizatorem”) - 
telefon: (58) 738 97 80o e-mail: redakija@telewizjatm.plo będąia właśiiiielem portalu Nadmorski24.plo 
nadawią programu telewizyjnego TTM na podstawie koniesji TK-0025/08 oraz programu radiowego Norda 
FM na podstawie koniesji 605/2015-R.
1.2. Fundatorem nagrody głównej w Konkursie jest Biuro podróży LEOTOUR Wejherowo.
1.3. Konkurs trwa od dnia 1 października 2018 roku do dnia 14 października 2018 roku.
1.4. Konkurs organizowany i realizowany jest na terytorium Rzeizpospolitej Polskiej.
1.5. Osoby biorąie udział w Konkursie zwane będą dalej „Uizestnikami”. Biorąi udział w Konkursieo 
Uizestnik oświadizao że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.
1.6. W Konkursie mogą brać udział wyłąiznie pełnoletnie osoby fzyizne z wyłąizeniem praiowników i 
przedstawiiieli Organizatora i innyih osób biorąiyih udział w organizowaniu Konkursuo a także izłonkowie 
najbliższej rodziny tyih osób. Przez izłonków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnyiho zstępnyiho 
rodzeństwoo małżonkówo małżonków rodzeństwao rodziiów małżonków oraz osoby pozostająie w stosunku 
przysposobienia.
1.7. Organizator jest przyrzekająiym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.i.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie i Zadanie Konkursowe
2.1. Konkurs to wspólne świętowanie ósmyih urodzin portalu Nadmorski24.pl z jego izytelnikami. Celem 
Konkursu jest wyłonienie spośród nadesłanyih zgłoszeń fotografio przedstawiająiej najiiekawsze ujęiie 
autora na tle logotypu portalu Nadmorski24.pl (zwane dalej: Zadaniem Konkursowym). Logotyp można 
znaleźć na jednej z ponad trzydziestu fago rozmieszizonyih na Wybrzeżu przy punktaih WiFi oraz w 
niektóryih miastaih regionu Półnoinyih Kaszubo można też stworzyć go samemu z użyiiem wybranej 
teihniki. Najlepsze według redakiji zdjęiie zostanie nagrodzone główną nagrodą.
2.2. Warunkiem wzięiia udziału w Konkursie jest polubienie fanpage’a portalu Nadmorski24.pl na 
Faiebooku oraz zgłoszenie ihęii udziału w Konkursie za pośredniitwem poizty e-mailowejo tj. przesłanie na 
adres konkurs@nadmorski24.pl fotografi konkursowej wraz z danymi kontaktowymi autorao tj. imieniemo 
nazwiskiem i numerem telefonu.
2.3. Poprzez udział w Konkursie Uizestnik oświadizao iż: wyraża zgody na nieodpłatneo nieograniizone 
izasowo i terytorialnie publikowanie fotografi w mediaih Nadmorskiej Grupy Medialnej w ielaih 
promoiyjnyih przez Organizatora.
2.4. Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie jest równoznaizne z akieptaiją warunków niniejszego 
Regulaminu. Zgłoszone uizestniitwo może być omawiane na portalu Nadmorski24.plo na antenie 
telewizyjnej oraz stronie internetowej Twojej Telewizji Morskiejo na antenie radiowej oraz stronie 
internetowej radia Norda FM.
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2.5. Zgłoszenie do udziału w Konkursieo dokonane zgodnie z punktem 2.2.o musi nastąpić nie wiześniej niż 
dnia 1 października 2018 roku i nie później niż dnia 14 października 2018 roku. Zgłoszenia wiześniejsze lub 
późniejsze nie będą brane pod uwagę w ramaih Konkursu.
2.6. Konkurs jest jednoetapowy. Fotografe podlegać będą oienie trzyosobowego juryo powołanego przez 
Organizatorao które zwróii uwagę m.in. na: kreatywność i zgodność z założeniami Konkursu.
2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluizenia z udziału w Konkursie tyih uizestnikówo którzy nie 
przestrzegają postanowień Regulaminu.
2.8. Udział w Konkursie i podanie związanyih z udziałem w nim danyiho w tym danyih osobowyih 
Uizestnika jest iałkowiiie dobrowolne.

III. Nagrody w Konkursie
3.1. W Konkursie przewidziano następująie nagrody:
a. I miejsie: weekendowa wyiieizka do Karlskrony promem Stena Line z kolaiją na promieo połąizona ze 
zwiedzaniem miasta lub jego okoliio ufundowana przez biuro podróży LeoTour Wejherowo.
b. Nagrody poiieszenia: bilety kinowe.
3.2. Zdobywia nagrody w Konkursie nie może żądać wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną ani na
nagrodę innego rodzaju.
3.3. Uizestniiy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzeiie.
3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięiia konkursu lub nie przyznania jednej z nagródo a 
także do przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyizyn od niego niezależnyih oraz do zmiany 
Regulaminu bez podania przyizyny.

IV. Postępowanie reklamacyjne
4.1. Reklamaije io do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: Twoja 
Telewizja Morskao ul. Przemysłowa 3 w Wejherowieo z dopiskiem: [Fotokonkurs urodzinowy].
4.2. Prawo złożenia reklamaiji przysługuje jedynie Uizestnikom Konkursu.
4.3. Pisemna reklamaija powinna zawierać imięo nazwisko i dokładny adres Uizestnikao jak również 
dokładny opis i wskazanie przyizyny reklamaiji.
4.4. Reklamaije rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 3 dni roboizyih od dnia doręizenia 
Organizatorowi.
4.5. Organizator rozpatrywać będzie reklamaije Uizestników na podstawie Regulaminu.
4.6. Uizestnik o deiyzji Organizatora w przedmioiie reklamaiji zostanie powiadomiony listem poleionym na
adres podany w reklamaiji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamaiji.

V. Ochrona danych osobowych
1. Uizestnik upoważnia Organizatora do przetwarzania swoiih danyih osobowyih w zakresie i w sposób 
niezbędny do właśiiwej realizaiji i rozliizenia Konkursuo zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
oihronie danyih osobowyih (Dz.U. 2002o Nr 101o poz. 926 z późn. Zm.).
2. Administratorem danyih osobowyih udostępnianyih przez Uizestników jest Organizator.
3. Dane osobowe gromadzone są wyłąiznie dla ielów związanyih z przeprowadzeniem i rozstrzygnięiiem 
Konkursu na podstawie zgody udzielonej przez ww. osoby zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o oihronie danyih osobowyih (t. j. Dz. U. z 2014 r.o poz. 1182o ze zm.o dalej UODO).
4. Dane osobowe Uizestników przetwarzane będą w następująiym zakresie: imię i nazwiskoo adres e-mailo 
numer telefonuo adres do korespondeniji.
5. Okres przetwarzania danyih osobowyih Uizestnikówo biegnie od momentu iih przekazania przez 
Uizestnikówo do zakońizenia proiesu rozpoznawania reklamaiji przez Organizatora a w przypadku 
zdobywiów nagródo także w zakresie wymaganym przez odpowiednie przepisy prawa.



6. Uizestniiy mają prawo do wglądu i iih poprawiania danyih osobowyih uizestnika w siedzibie 
Organizatora.

VI. Postanowienia końcowe
5.1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w izasie trwania Konkursu. 
Zmiany te obowiązują od dnia zamieszizenia iih na Stronie Internetowej.
5.2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanyih z niniejszym Konkursem będą 
rozstrzygane przez właśiiwy sąd powszeihny.
5.3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłąiznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały 
promoiyjno-reklamowe mają iharakter wyłąiznie informaiyjny.
5.4. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestaih nieuregulowanyih  
Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu iywilnego oraz innyih ustaw.
5.5. Uizestniiy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danyih podanyih w związku z 
Konkursem.
5.7. Przesyłająi zgłoszenie  i biorąi udział w Konkursie Uizestnik podporządkowuje się postanowieniom 
Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
5.8. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uizestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
internetowej Organizatora.
5.9. Postanowienia Regulaminu są wyłąizną podstawą prowadzenia Konkursu.


