
Regulamin Konkursu pod 
tytułem „Remont w prezencie”  

 
§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w Konkursie pod 
tytułem „Remont w Prezencie” (dalej „Konkurs”), związanym z audycją telewizyjną o nazwie 
„#RemontWPrezencie” (dalej: „Audycja”) emitowaną w programie telewizyjnym WP, którego 
nadawcą jest spółka Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dane rejestrowe w 
pkt. 1.3.). Konkurs jest skierowany do osób, które chcąc wyrazić swą wdzięczność swoim 
bliskim, przedstawią łączącą ich historię, a najlepsze z tych historii zostaną nagrodzone w 
postaci przeprowadzenia remontu pomieszczenia w domu lub mieszkaniu należącym do 
bliskich osób zgłaszających. Nadto, wszyscy Finaliści Konkursu danego odcinka Audycji -  
zarówno zgłaszający jak i ich bliscy -  wyjadą w ramach nagrody na wspólne wakacje. Podczas 
castingu a także wakacji jak i remontu Finalistom będzie towarzyszyła ekipa telewizyjna 
programu telewizyjnego WP, a całość będzie można obejrzeć w Audycji. 

2. Organizatorem Konkursu jest Constantin Entertainment Polska sp. z o.o. z siedzibą ul. 
Biedronki 55 02-959 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w 
Warszawie, 12 Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000252332 posiadająca NIP: 
5252356199 (dalej „Organizator”), działającym na zlecenie Wirtualna Polska Media S.A. z 
siedzibą w Warszawie (dane rejestrowe w pkt 1.3).  

3. Fundatorem Nagrody Głównej, o której mowa paragrafie 4 w Konkursie jest Wirtualna Polska 
Media S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta 
Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS: 0000580004 posiadająca  NIP: 5272645593, (dalej „Fundator”). 
Fundatorem wyjazdu wakacyjnego dla Finalistów  jest spółka Wakacje.pl S.A. z siedzibą w 
Gdańsku, ul. Traugutta 115C, 80-226 Gdańsk, NIP 957-07-78-385, Regon 192058039, wpisana 
do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod 
nr 315229. Kapitał zakładowy 5 750 000 PLN (dalej „Fundator Wyjazdu Wakacyjnego”). 
Fundator Nagrody Głównej i Fundator Wyjazdu Wakacyjnego dalej łącznie zwani są 
Fundatorami. 

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu  5 marca 2020 roku o godzinie  15.00, a kończy się dnia 31 
lipca 2020 r. o godzinie 23:59:59 (dalej "Czas Trwania Konkursu"). 

5. Konkurs organizowany jest w serwisie internetowym programu telewizyjnego WP pod 
adresem internetowym  https:/telewizja.wp.pl zwanym dalej „Stroną Konkursową” a także na 
antenie programu telewizyjnego WP. 

6. Fundator Nagrody Głównej składa określone w Regulaminie przyrzeczenie publiczne oraz jest 
odpowiedzialny za ufundowanie Nagród w Konkursie oraz ich realizację na rzecz Finalistów 
Konkursu. 

 
 

§2 
Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikami Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikami” lub pojedynczo „Uczestnikiem”, mogą  
być osoby fizyczne, która łącznie spełniają następujące warunki: 

a) są osobą pełnoletnimi i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;  
b) nie toczą się wobec niej postępowania karne; 
c) zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego; 



d) nie są pracownikami lub osobami współpracującymi na innej podstawie niż stosunek 
pracy, ani Organizatora lub spółki powiązanej z Organizatorem; przez rodzinę rozumie się 
małżonka, wstępnych, zstępnych, małżonka, powinowatych oraz osoby pozostające w 
stosunku przysposobienia; 

e) stanowią rodzinę złożoną z osób zgłaszających oraz ich rodziców/rodzica, 
dziadków/dziadka lub rodzeństwa, zarówno biologicznych jak i przysposabiających,  (dalej 
jako Bliscy) występujących jako uczestnicy, którzy będą mieli przeprowadzony Remont 
pomieszczenia Nieruchomości, przy czym łącznie są rodziną nie przekraczającą liczby 
trzech osób (zwane dalej Drużyną); 

f) Uczestnicy, u których w razie wygranej ma być przeprowadzony Remont pomieszczenia w 
Nieruchomości, o których mowa w pkt e), i są właścicielami (lub przynajmniej jeden z 
Bliskich jest właścicielem) nieruchomości  położonej na terenie województwa 
mazowieckiego, przeznaczonej na cele mieszkaniowe, w której zamieszkują na stałe i co 
do której nie ma żadnych prawnych ani faktycznych przeciwwskazań co do 
przeprowadzenia remontu pomieszczenia w ramach Konkursu (w nieruchomości jako  
„Nieruchomość”). Organizator może poprosić Uczestnika  o wgląd do dokumentów 
potwierdzających posiadanie praw wskazanych w zdaniu poprzednim; 

g) posiadają paszporty lub dowody osobiste ważne minimum sześć miesięcy od daty 
zakończenia Konkursu; 

h) udzielą wszystkich wymaganych zgód prawnych niezbędnych do realizacji Konkursu oraz 
udziału w realizacji Audycji. W przypadku zgód udzielonych w imieniu Uczestników przez 
Zgłaszającego, Zgłaszający deklaruje posiadanie w tym zakresie stosownego  
pełnomocnictwa; 

i) spełniają wymagania opisane w niniejszym Regulaminie. 
Dla uniknięcia wątpliwości wszystkie określenia w niniejszym Regulaminie odnoszące się do 
Uczestnika, odnoszą się również do Zgłaszającego uczestnika oraz każdego Uczestnika, u 
którego ma być przeprowadzony  Remont, Bliskich oraz Drużyny. 

2. Remont  i wykończenie jednego pomieszczenia w Nieruchomości należącej do Bliskich, wraz z 
niezbędnym wyposażeniem w tym pomieszczeniu (dalej „Remont”) przeprowadzać będzie 
ekipa remontowa wraz z profesjonalnymi dekoratorami i architektami zapewniona przez 
Organizatora.  

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez wypełnienie przez osobę zgłaszającą (a 
regulaminie jako „Zgłaszający”), w terminie od 5 marca  2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. ankiety 
znajdującej się na Stronie Konkursowej. W ankiecie należy wskazać wszystkie wymagane 
dane, udzielić wymaganych zgód niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu a także 
odpowiedzieć na pytania tam wymienione (dalej „Zgłoszenie”). Do wymaganych danych w 
ankiecie w ramach Zgłoszenia będzie należało m.in. imię i nazwisko Zgłaszającego, zawód 
wyuczony, zawód wykonywany, miasto zamieszkania, wiek, adres e-mail, imiona i nazwiska 
osoby/osób, którym chcesz się odwdzięczyć w postaci wykonania u nich Remontu 
pomieszczenia w Nieruchomości, czym zajmują się te osoby/ta osoba, nazwę miejscowości, w 
której mieszkają te osoby/ta osoba, województwo, wiek tych osób/tej osoby. Należy dodać 
swoje aktualne zdjęcie oraz aktualne zdjęcie swoich osoby/osób, którym chcesz odwdzięczyć 
się w postaci wykonania Remontu pomieszczenia w Nieruchomości, zdjęcia pomieszczenia, 
którego miałby dotyczyć Remont. Zgłaszający w ramach Zgłoszenia będzie również 
poproszony o opisanie historii jaka wiąże go z Uczestnikami, u których ma być 
przeprowadzony Remont pomieszczenia w Nieruchomości, w tym co im zawdzięcza, jakie 
wiążą ich relacje etc.  Zgłoszeń można dokonywać również za pośrednictwem telefonu 518 25 
25 25 , od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00.  

4. Przesyłając Zgłoszenie Uczestnik (Zarówno zgłaszający jak i osoba/osoby przez niego wskazane 
jako Uczestnik/Uczestnicy, u których ma być wykonany Remont pomieszczenia w 
Nieruchomości)  zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu i 



potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w niniejszym 
Regulaminie.  

5. Organizator powoła sześcioosobowe Jury Konkursowe, złożone z przedstawicieli Organizatora 
oraz przedstawicieli spółki Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako 
„Jury Konkursowe”). 

6. Jury Konkursowe dokona oceny Zgłoszeń pod kątem ich kreatywności oraz opisanych historii. 
Po dokonaniu tej oceny Organizator zadzwoni do wybranych przez Jury Konkursowe osób 
zgłaszających, które wysłały Zgłoszenie wypełniając Ankietę za pośrednictwem Strony 
Konkursowej  lub  dokonały Zgłoszenia dzwoniąc pod numer telefonu wskazany w ust. 3 
powyżej. W trakcie rozmowy telefonicznej Zgłaszający może zostać poproszony o 
uzupełnienie informacji przekazanych z Zgłoszeniu. Zgłaszający, który dokonał Zgłoszenia 
dzwoniąc pod numer telefonu wskazany w ust. 3 powyżej, zostanie poproszony o wypełnienie 
i przesłanie Ankiety, o której mowa w ust. 3.  

7. Spośród Zgłaszających, którzy dokonali Zgłoszenia i z którymi Organizator skontaktował się 
telefonicznie, Jury konkursowe wybierze Zgłaszających wraz ze wskazanymi przez nich  
Uczestnikami, u których ma być wykonany Remont pomieszczenia w Nieruchomości, przy 
czym łącznie mogą to być maksymalnie trzy osoby ( występujące jako jedna Drużyna) do 
drugiego etapu Konkursu. Zgłoszenia oraz rozmowy telefoniczne  będą oceniane przez Jury 
Konkursowe pod kątem kreatywności, przedstawienia jak najciekawszej historii a także 
spełnienia wszystkich wymagań Regulaminu. Drużyny, które zostaną zakwalifikowane do 
drugiego etapu Konkursu, zostaną poinformowane poprzez przekazanie tej informacji 
Zgłaszającemu każdej z Drużyn  w sposób telefoniczny. 

8. Drużyny, które zakwalifikowały się do drugiego etapu Konkursu, muszą być gotowe do wzięcia 
udziału w castingu, który odbędzie się w terminie  od 20 kwietnia 2020 do 31 lipca 2020 . 
Dokładny termin zostanie przekazany Zgłaszającemu każdej z Drużyn telefonicznie.  Na casting 
muszą stawić się wszyscy członkowie Drużyny, która zakwalifikowała się do drugiego etapu 
Konkursu. Casting będzie odbywał się w Nieruchomości, w której miałby w razie wygranej 
zostać dokonany Remont pomieszczenia. W trakcie castingu, będą prowadzone nagrania osób 
wchodzących w skład Drużyny, w tym zostanie przedstawiona ich historia, zachowanie przed 
kamerą, oraz dlaczego to właśnie oni powinni wygrać Konkurs, a także będą prowadzone 
nagrania pomieszczeń w Nieruchomości w tym pomieszczenia, którego ma dotyczyć Remont. 

9. W wyniku castingu  Jury konkursowe, zwykłą większością głosów dokona wyboru 10 
(dziesięciu) Drużyn, których Zgłoszenia będą – zdaniem Jury – najbardziej interesujące 
(Finaliści Konkursu). Każda Drużyna będzie bohaterem jednego odcinka Audycji. Finaliści 
muszą być dyspozycyjni pod względem wzięcia udziału w nagraniu telewizyjnym Audycji 
zorganizowanym w przedziale czasowym między 20 kwietnia 2020  a 31 lipca 2020 r. oraz w 
tym wyjazdu wakacyjnego jako jednej z ufundowanych nagród w Konkursie.  Podany przedział 
czasowy oznacza, że nagranie nastąpi nie wcześniej niż 20 kwietnia 2020 r., a zakończenie 
nagrania nie później niż 31 lipca 2020 r. Dokładny termin nagrania oraz w tym wyjazdu 
wakacyjnego zostanie podany Uczestnikom będącym Finalistami Konkursu.  Wybór 
Uczestników, którzy wezmą udział w Audycji, należy wyłącznie do decyzji Jury Konkursowego. 
Od decyzji tej nie przysługuje odwołanie ani reklamacja. 

10. Organizator ma prawo wykluczyć dane Zgłoszenie z Konkursu na każdym etapie Konkursu w 
przypadku dokonania Zgłoszenia przez Uczestnika w sposób sprzeczny z niniejszym 
Regulaminem oraz innego naruszenia przez Uczestnika  warunków niniejszego Regulaminu. O 
decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie. Organizator ma prawo 
wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w również w przypadku, gdy przesłane przez 
niego Zgłoszenie zostało uprzednio wykorzystane w innym konkursie bądź rozpowszechnione 
w jakikolwiek inny sposób. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika (rozumianego jako 
cała Drużyna)  jest ostateczna. 



11. Jeden Zgłaszający może przysłać wyłącznie jedno Zgłoszenie. W przypadku wysłania większej 
ilości Zgłoszeń, rozpatrzeniu będzie podlegało wyłącznie Zgłoszenie, które wpłynęło jako 
pierwsze.  

12. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości na adres 
email (remontwprezencie@wp.pl) wskazany jako właściwy do dokonywania Zgłoszeń na 
Stronie Konkursowej lub też poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym 
w ust. 3. 

13. Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenia, które zawierać będą treści sprzeczne  
z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, 
naruszające prawa lub i/lub dobre imię oraz renomę Organizatora lub Fundatorów,  prawa 
osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby 
skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, 
narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter 
pornograficzny. 
 

           §3 
                           Prawa autorskie 

 
1. Uczestnik (rozumiany jako wszyscy członkowie Drużyny) oświadcza, iż dysponuje pełnią praw, 

w tym majątkowych praw autorskich, majątkowych praw osobistych, praw zależnych i prawa 
pokrewnych w najszerszym zakresie, uprawniających m.in. do nieograniczonego (w tym 
czasowo lub terytorialnie, wyłącznie w  polskiej wersji językowej) i niezakłóconego 
korzystania z Materiałów i rozporządzania nimi, na wszystkich znanych w dniu zawarcia 
Umowy polach eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, w tym na następujących:  

a) utrwalanie w jakiejkolwiek technice i na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w 
szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu 
cyfrowego; 

b) zwielokrotnienie na wszelkich nośnikach i dowolną techniką, w tym m.in.: techniką 
magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i 
cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników 
dostosowanych do tej formy zapisu; 

c) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlenie, odtwarzanie; 
d) wprowadzanie do obrotu w kraju lub za granicą; 
e) użyczenie, najem lub wymiana nośników, na których Materiały utrwalono; 
f) wszelkie formy eksploatacji audiowizualnej, rozpowszechniania, nadawania, 

wyświetlania, odtwarzania, przesyłania, retransmitowania, reemisji, w ramach 
wszelkich sposobów lub standardów transmisji telewizyjnej, urządzeń do obioru oraz 
usług i funkcji dodatkowych dostępnych na tych urządzeniach, w jakimkolwiek 
systemie, formacie lub technologii, w tym za pomocą  wizji  lub fonii 
przewodowej  lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem 
satelity, na platformach cyfrowych, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych, 
informatycznych, multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. 
simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu 
otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub 
cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w 
serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub 
telekomunikacyjnych, nadawanie przy użyciu technologii HBB TV; 

g) wprowadzenie do pamięci komputera, serwerów i do sieci komputerowych i/lub 
multimedialnych w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów; 



h) wykorzystanie i rozpowszechnianie na stronach internetowych i w aplikacjach 
mobilnych;  

i) wykorzystanie i rozpowszechnianie w utworach multimedialnych; 
j) rozpowszechnianie przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych 

wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe. 
k) wykorzystywanie w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych lub reklamy 

Audycji lub Zamawiającego we wszystkich mediach i w jakiejkolwiek formie; 
l) wykorzystanie i rozpowszechnianie Materiałów w całości lub we fragmentach w 

celach merchandisingowych polegających w szczególności na: (i) produkcji i 
sprzedaży oraz promocji towarów (np. ubrań, kosmetyków, książek, płyt CD, CD Rom, 
VCD, DVD, Mini Disc, plików MP3, kaset video i innych) oraz usług różnego rodzaju, a 
w szczególności: audiotekstowych, audiowizualnych, telekomunikacyjnych i innych, w 
tym przeprowadzania konkursów sms oraz konkursów internetowych z nagrodami 
ufundowanymi przez sponsorów, umieszczania ich na stronach internetowych 
związanych z  Audycją (z prezentacją sponsorów Audycji) oraz na innych stronach 
internetowych należących do spółek z Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding 
oraz stronach internetowych sponsorów Audycji lub innych osób; a także profilach 
spółek z Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding, sponsorów Audycji lub innych 
osób na portalach społecznościowych (ii) wykorzystania w innych audycjach, 
przekazach (w tym internetowych), konkursach, grach (w tym również w grach 
multimedialnych) i publikacjach; (iii) wykorzystania wraz z innym logo/produktem w 
celach merchandisingowych.  

m) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w sieciach kablowych, platform 
cyfrowych, udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron 
internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w tym z 
towarzyszeniem reklam, w szczególności w ramach tzw. „video on demand” (we 
wszystkich modelach usług VOD), „pay-per-view”, dostępnych m.in. w technice 
downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL, CDN, tzw. connected tv, DTH, PVR oraz 
jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z 
zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów)  

n) wykorzystanie w produkcji wydawniczej związanej z Audycją, z wykorzystaniem 
Scenariusza, Treatmentów, Scenariuszy Odcinków i możliwością odpowiedniej ich 
adaptacji lub przeróbek na potrzeby wydawnicze, a także wykorzystanie dowolnych 
wątków, postaci czy elementów Audycji, Odcinków, Scenariusza, Treatmentów oraz 
Scenariuszy Odcinków w dowolnej formie, w tym w szczególności: ewentualnych 
rozwinięciach, kontynuacjach lub tzw. „spin off’ach” Audycji, Odcinków, a także w 
jakichkolwiek dalszych odcinkach Audycji, filmach, audycjach telewizyjnych, innych 
utworach audiowizualnych, utworach audio, utworach słownych, utworach 
graficznych. 

o) utrwalanie i rozpowszechnianie w ramach Audycji wizerunku, głosu, imienia, 
nazwiska prowadzących i  uczestników Audycji, a także pomieszczeń należących do 
uczestników Audycji lub wszelkich innych pomieszczeń w których będzie realizowana 
produkcja Audycji, w tym również w zakresie reklamy produktów i usług 
reklamodawców (lokowania produktu) lub sponsorów Audycji, fundatorów nagród 
(wskazania sponsora), 

2. Przystępując do Konkursu poprzez dokonanie Zgłoszenia Uczestnik (rozumiany jako wszyscy 
członkowie  Drużyny) oświadcza, że: 
a) wyraża zgodę na wykorzystywanie, w tym upublicznianie, przez Organizatora i / lub 

Fundatorów swojego imienia, nazwiska oraz wizerunku, a także, na podstawie 
stosownego pełnomocnictwa, imion, nazwisk i wizerunków pozostałych osób 
zarejestrowanych na zdjęciach, dla celów Konkursu i / lub Audycji; 



b) dysponuje pełnią praw do przesłanego filmu lub/i zdjęć i wyraża zgodę na wielokrotne, 
nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie przez Organizatora i/lub Fundatorów 
ze zdjęć zarejestrowanych podczas Castingu lub przesłanych wcześniej w ramach 
Zgłoszenia lub na prośbę Organizatora, a także ze swojego imienia, nazwiska oraz 
wizerunku zarejestrowanego w zdjęciach na wszelkich znanych w chwili przesłania 
zgłoszenia Organizatorowi polach eksploatacji. 

3. Przyjmuje się, że z chwilą dostarczenia przez Uczestnika Organizatorowi Zgłoszenia do 
Konkursu, Organizator otrzymuje: 
a) zgodę na korzystanie z wizerunku Uczestnika i pozostałych osób zarejestrowanych na 

filmie i/lub zdjęciach oraz ich imion i nazwisk. Uczestnik zgłaszając się przyjmuje do 
wiadomości, że Organizator jest uprawniony do korzystania z nabytych od Uczestnika 
praw do wizerunku, (w tym głosu i podobizn), imion i nazwisk dla celów Konkursu, 
Audycji i jej promocji, a także poprzez wykorzystanie w działaniach promocyjnych, w tym 
w konkursach interaktywnych, grach, w tzw. merchandisingu - prowadzonych w związku 
z Audycją, Odcinkami lub ich emisją w Telewizji WP (i innych mediach w których będzie 
nadawana i/lub udostępniana Audycja) oraz w celach reklamowych, tj. lokowania 
produktu oraz w ramach fundatorów nagród) bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i 
terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili przesłania zgłoszenia polach eksploatacji.  

b) zgodę osób posiadających tytuł prawny do pomieszczeń wykorzystywanych do realizacji 
produkcji Audycji, na utrwalenie nagrań tych pomieszczeń, telewizyjne nadanie oraz inne 
rozpowszechnianie w ramach Audycji  oraz inne wykorzystanie tych nagrań do celów 
wskazanych w zdaniu poprzednim, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i 
terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili przesłania zgłoszenia polach eksploatacji.   

4. Uczestnik poprzez wysłanie w swym Zgłoszeniu zdjęcia/zdjęć oświadcza, że przekazuje je 
nieodpłatnie Organizatorowi w ramach Konkursu wraz z prawem do dalszego nimi 
dysponowania na potrzeby Konkursu i / lub audycji. Uczestnik przesyłając zdjęcie oświadcza i 
gwarantuje, że jest w pełni uprawniony do dysponowania egzemplarzem ww. zdjęcia, jak 
również posiada pełnię praw autorskich do ww. utworów. Ponadto Uczestnik zapewnia, że 
wykorzystanie przesłanego przez niego zdjęcia/zdjęć w Konkursie i / lub audycji nie stanowić 
będzie naruszenia niczyich praw i / lub dóbr osobistych, praw autorskich, jak również praw 
do wizerunku  osób na nim/w nim przedstawionych. Uczestnik oświadcza, że w przypadku 
zgłoszenia Organizatorowi jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie, dotyczących 
wykorzystania zdjęć, bądź wizerunków użytych w Konkursie i / lub audycji, a dostarczonych 
Organizatorowi przez Uczestnika w zgłoszeniu, Uczestnik przejmuje na siebie całą 
odpowiedzialność z tytułu ewentualnych zagrożeń / lub naruszeń, będących skutkiem 
działania Uczestnika i / lub jego zaniechań bądź nieprawdziwości złożonych przez niego 
oświadczeń i zapewnień, w tym pokryje wszelkie koszty zaspokojenia w drodze ugody lub na 
drodze sądowej uzasadnionych roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie oraz koszty procesu 
i zastępstwa procesowego poniesione przez Organizatora, Fundatorów, reklamodawców lub 
jego następców w prawie. 

5. Uczestnik nie może w jakikolwiek sposób reklamować lub promować na zdjęciach 
przekazanych Organizatorowi do Konkursu jakichkolwiek towarów, usług i/lub podmiotów. 
Jednocześnie, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie imion, nazwisk, 
wizerunków wszystkich osób występujących w ramach Drużyny, na podstawie 
pełnomocnictwa, do celów promocyjnych Organizatora, Fundatorów oraz innych podmiotów, 
które w ramach Audycji będą zlecać lokowania swoich produktów lub usług. 

6. Szczegółowe prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika oraz bezwarunkowa zgoda na 
korzystanie z wizerunku, imienia, nazwiska Uczestnika i członków jego rodziny, w przypadku 
zakwalifikowania go do udziału w Audycji, zostaną uregulowane w odrębnej umowie. 

7. Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do Zgłoszenia jest zobowiązany 
do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora i/lub Fundatora. 



8. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na 
nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie i rozpowszechnianie przez Organizatora i/lub 
Fundatora Zgłoszenia w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu. 

9. Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo 
Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich 
twórców Zgłoszenia. 

10. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator 
i/lub Fundator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych  
z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do Zgłoszenia. 

 
§4 

Nagroda 

1. W Konkursie zostały przewidziane następujące nagrody dla każdej z dziesięciu zwycięskich 
Drużyn (Finaliści Konkursu), liczącej łącznie max 3 osoby: 
a) nagroda postaci usługi Remontu jednego pomieszczenia w Nieruchomości nalezącej do 

Bliskich wchodzących w skład Drużyny, w tym niezbędnych do Remontu materiałów  oraz 
sprzętu i wyposażenia; wartość nagrody będzie uzależniona od zakresu Remontu, w tym 
wartości przekazanych sprzętów lub mebli; 

b) wyjazd wakacyjny dla drużyny; wartość wyjazdu będzie uzależniona od destynacji i 
elementów składowych wyjazdu;  

c) nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości rzeczywiście przekazanej nagrody 
wskazanej w literze a); 

d) nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości rzeczywiście przekazanej nagrody 
wskazanej w literze b); 

2. Finaliści Konkursu nie mogą przekazać prawa do nagrody innej osobie. 
3. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną.     

  Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna. 
4. Nagrody pieniężne wskazane w ust. 1 lit. c) i d) zostaną potrącone na poczet podatku 

dochodowego odpowiednio przez Fundatora  Nagrody Głównej oraz Fundatora Wyjazdu 
Wakacyjnego Potrącenie podatku od wartości nagród oznacza, że pieniężna część nagrody nie 
będzie wydawana Finalistom. 

5. Niezrealizowanie nagrody w czasie trwania Konkursu z winy innego podmiotu niż Organizator 
i / Fundator skutkuje wygaśnięciem prawa do Nagrody. 

6. Finalista Konkursu zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów 
niezbędnych w celu realizacji prawa do Nagrody. 

7. Organizator/Fundator zastrzega sobie prawo żądania od Finalisty Konkursu dodatkowych 
danych ponad wskazane wcześniej, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody 
lub opłacenia ewentualnego podatku. 

8. Finalista Konkursu nieodwołalnie traci prawo do Nagrody i/lub wyjazdu wakacyjnego, jeżeli 
a) przekaże Organizatorowi/ Fundatorom nieprawdziwe dane; 
b) nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie; 
c) naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu. 

9. Organizator / Fundatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody 
lub Wyjazdu Wakacyjnego Zwycięzcy z przyczyn od nich niezamierzonych. 

10. Odpowiedzialność Organizatora/ Fundatorów wobec Uczestnika w związku z realizacją 
Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości Nagrody. 

11. W przypadku pozyskania fundatorów nagród dodatkowych, Organizator zastrzega prawo 
przyznawania poszczególnym Drużynom nagród dodatkowych w poszczególnych Odcinkach 
Audycji, przy czym ich istnienie i wartość nie są zależne ani od Organizatora ani Wirtualna 
Polska Media S.A lub Wakacje.pl S.A. Organizator ani Wirtualna Polska Media S.A. lub 



Wakacje.pl S.A. nie gwarantują w żadnym razie, że dana Drużyna dostanie nagrody 
dodatkowe, inne niż wskazane w ustępie pierwszym. 

12. Termin, destynacja, wartość  i inne warunki wyjazdu wakacyjnego podlegają ostatecznej 
decyzji Fundatora Wyjazdu Wakacyjnego. W szczególności warunki oraz wymogi wyjazdu 
wakacyjnego mogą zależeć od podmiotów trzecich, zwłaszcza organizatora. Fundator 
Wyjazdu Wakacyjnego postara się uwzględnić potrzeby zwycięskiej Druzyny, jednak 
wyłącznie w zakresie swoich możliwości , dostępności ofert oraz w dostosowaniu do 
terminów wykonywanego Remontu.  

 
§6 

Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje związane z Konkursem, z wyłączeniem decyzji i postanowień Jury konkursowego,  
które na mocy niniejszego regulaminu są ostateczne i w stosunku do których nie przysługuje 
reklamacja, mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres 
Organizatora konkursu podany w paragrafie pierwszym Regulaminu., z dopiskiem „Komisja 
Sprawdzająca –„Remont w prezencie” w terminie 30  dni od daty zakończenia Konkursu. Do 
rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca składająca się z przedstawicieli 
Organizatora Konkursu oraz przedstawicieli Wirtualna Polska Media S.A. Reklamacja powinna 
zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny 
opis i powód reklamacji.  

2. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data 
doręczenia jej do siedziby Organizatora. 

3. Reklamacje złożone przez uczestników będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie 
później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Komisja Sprawdzająca będzie 
złożona z przedstawicieli Organizatora oraz przedstawicieli Wirtualna Polska Media S.A.  

4. Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym 
najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.  

5. Decyzja Komisji Sprawdzającej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 
 

§6 
Publikacja Regulaminu Konkursu 

 
Z treścią Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Organizatora Constantin  Entertainment Polska 
przy ul. Biedronki 55, 02-959 Warszawa oraz na oficjalnej stronie programu telewizyjnego WP: 
https://telewizja.wp.pl/.  
 

§7 
Ochrona danych osobowych 

1. Fundator Nagrody Głównej  jest administratorem danych osobowych podanych w Zgłoszeniu 
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, to jest m.in. identyfikacji Uczestnika 
Konkursu, weryfikacji Zgłoszenia, ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i 
miejscowości zamieszkania Finalisty Konkursu, postępowania reklamacyjnego oraz w związku 
z przeniesieniem wszelkich praw do Odcinków Audycji i występowaniem w charakterze 
fundatora Nagród Konkursu w zakresie korzystania z praw do Audycji oraz w zakresie 
ufundowania Nagrody w Konkursie i dokonania rozliczeń publicznoprawnych z tego tytułu – 
do czasu zakończenia i rozliczenia Konkursu lub do czasu wymaganego przepisami prawa oraz 
przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie 
odbywa się w oparciu o zgodę Uczestnika. Fundator Nagrody Głównej  ustanowił Inspektora 
Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iodo@grupawp.pl.  

https://telewizja.wp.pl/
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2. Fundator Wyjazdu Wakacyjnego jest administratorem danych osobowych podanych w 
Zgłoszeniu w związku z występowaniem w charakterze fundatora nagrody w postaci wyjazdu 
wakacyjnego w zakresie ufundowania nagrody i dokonania z tego tytułu rozliczeń 
publicznoprawnych – do czasu zakończenia i rozliczenia Konkursu lub do czasu wymaganego 
przepisami prawa oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń. Fundator Wyjazdu 
Wakacyjnego ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod 
adresem e-mail: iodo@wakacje.pl.  

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, jego 
kolejnych edycji w przypadku wyrażenia zgody lub w celach wymaganych przepisami prawa, 
w tym postępowaniach podatkowych oraz reklamacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania 
jest art. 6 ust. 1 lit. a)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 
95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, Str. 1) (dalej 
„RODO”) – udzielona zgoda, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - obowiązek prawny wynikający z 
przepisów podatkowych oraz w zakresie postępowania reklamacyjnego oraz art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO – uzasadniony interes administratora w postaci dochodzenia/obrony ewentualnych 
roszczeń.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako 
niezbędne do udziału w Konkursie uniemożliwi udział w Konkursie lub skorzystanie z prawa 
do Nagrody. 

5. Zgłaszający deklaruje posiadanie stosownych pełnomocnictw niezbędnych do przekazania 
danych oraz wyrażenia zgód dotyczących Uczestników. 

6. Zgłaszający, działając na podstawie pełnomocnictwa oświadcza, że jest właściwy do 
otrzymania informacji, o której mowa w art. 14 RODO uwzględnionej w niniejszym 
paragrafie, w zakresie Uczestników, których dane przekazał  Fundatorowi Nagrody Głównej. 

7. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym na zlecenie administratora m.in. 
dostawcom usług IT oraz udostępniane fundatorom nagród dodatkowych odpowiednio w 
zakresie i celu wskazanym w ust. 2 powyżej, a także  podmiotom uprawnionym do uzyskania 
danych na podstawie obowiązującego prawa.  

8. Zgodnie z prawem Uczestnikom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych: prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania 
sprostowania danych, prawo wycofania zgody przy czym wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej 
wycofaniem, prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), prawo do zgłoszenia 
sprzeciwu (w określonych sytuacjach), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. 

 
§8 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu. 
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzje podejmuje Organizator 

Konkursu. 
3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

4. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów  
z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń 
lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub 
uszkodzenia podczas lub po transmisji. 

mailto:iodo@wakacje.pl


5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody  
w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników 
postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna 
z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo 
będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla 
zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.  

7. Organizator ani żaden z Fundatorów nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie 
przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść 
Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie 
sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, 
które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. 

8. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to  
w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian 
specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na 
Stronie Konkursowej. 

9. Organizator ustanawia adres korespondencyjny dla wszelkiej korespondencji związanej  
z Konkursem:  ul. Biedronki 55, 02-959 Warszawa.  

 
 
 


