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Regulamin Konkursu „Kuchnia+ w Orange TV” 

 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Kuchnia+ w Orange TV” (zwanego dalej „Konkursem”) jest spółka pod firmą Orange 

Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie 160, zarejestrowana w 

Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, o kapitale zakładowym w 

wysokości 3 937 072 437,00 zł (wpłaconym w całości), NIP 526-025-09-95, REGON: 012100784, zwana dalej: 

„Orange Polska” lub „Organizatorem”.  

2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez adres e-mail: kontakt@konkurs.orange.pl 

3. Niniejszy regulamin („Regulamin”) stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.  

4. Konkurs trwa od godziny 15:00 dnia 1.12.2017 r. do godziny 8:00 dnia 8.12.2017 r. („Okres Trwania Konkursu”).  

5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. Organizator jest również 

wydającym nagrodę w Konkursie w rozumieniu art. 41 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2012 r., poz. 361 z późn.zm.).  

 

§2 Przystąpienie do Konkursu 

1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych 

posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.  

2. W celu przystąpienia do Konkursu, osoba spełniająca kryteria uczestnictwa w Konkursie powinna w Okresie Trwania 

Konkursu dokonać zgłoszenia do Konkursu zgodnie z postanowieniami §4 ust. 1 Regulaminu. Osoba, która 

dokonała czynności określonych powyżej, zwana jest dalej: „Uczestnikiem”.  

 

§3 Nagrody 

1. Nagroda w Konkursie to:  

 Książki „Nowa Jadłonomia” Marty Dymek o wartości jednostkowej 69,90 (sześćdziesiąt dziewięć złotych 

i dziewięćdziesiąt groszy) złotych netto – dalej: „Nagroda”. 

W konkursie zostanie wyłonionych 30 Laureatów, każdy otrzyma jedną Nagrodę. 

2. Laureat Nagrody nie jest uprawniony do żądania wymiany jej na gotówkę lub na Nagrodę innego rodzaju.  

3. Uczestnicy ani Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.  

4. Do każdej Nagrody Organizator przyzna Laureatowi dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej 

11,11% wartości przyznanej Nagrody, przy czym dodatkowa nagroda pieniężna zostanie zaokrąglona do pełnego 

złotego. Organizator, w momencie wydania Nagrody, naliczy od łącznej wartości Nagrody i dodatkowej nagrody 

pieniężnej kwotę zryczałtowanego podatku od nagród w konkursach, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy 

„o podatku dochodowym od osób fizycznych” z dnia 26 lipca 1991r. Kwota podatku (równa wartości dodatkowej 

nagrody pieniężnej) zostanie pobrana przez Organizatora i odprowadzona do właściwego Urzędu Skarbowego, a 

tym samym dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie oddana do dyspozycji laureata Konkursu.  

5. Każdy z Uczestników może otrzymać nie więcej niż jedną Nagrodę w Konkursie, bez względu na ilość zgłoszeń, 

których dokonał do Konkursu. 

 

§4 Przyznawanie i wydawanie Nagród 

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia przygotowanej przez siebie ulubionej potrawy wegańskiej. 

Uczestnicy powinni opublikować ww zdjęcie w formie komentarza pod postem 

konkursowymhttps://www.facebook.com/OrangeFilm/. Odpowiedź na pytanie konkursowe: 

2. powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika; 

1.1. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw 

do znaków towarowych. 
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1.2. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, niemoralnych lub sprzecznych z przepisami prawa lub 

treści obrażających uczucia religijne  

1.3. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów 

Organizator zastrzega, że z Konkursu będą wykluczane osoby których odpowiedź na zadanie konkursowe naruszy 

wymagania w niniejszym regulaminie. 

3. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła 3-osobową Komisję 

Konkursową. Do zadań Komisji Konkursowej należeć będzie stałe czuwanie nad prawidłowością przebiegu 

Konkursu, podejmowanie w imieniu Organizatora decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z 

Konkursem, w tym dotyczące interpretacji postanowień Regulaminu oraz wyłonienie zwycięzców Konkursu.  

4. Po zakończeniu Okresu Trwania Konkursu, Komisja Konkursowa zweryfikuje odpowiedzi udzielone przez wszystkich 

Uczestników Konkursu. Komisja wyłoni Uczestników, którzy zdaniem Komisji Konkursowej, wykonali zadanie 

konkursowe w najbardziej oryginalny i kreatywny sposób oraz przyzna im Nagrody. 

5. Każdy z Uczestników Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę. W przypadku, gdy okaże się, że kilka  zdjęć w 

odpowiedzi na zadanie konkursowe tego samego Uczestnika zostanie wyłonionych przez Komisję Konkursową 

zgodnie z ust. 3 powyżej, nagrodzona zostanie tylko jedno, najlepsze z nich. W miejsce pozostałych zdjęć będących 

odpowiedzią na zadanie konkursowe tego Uczestnika zostaną nagrodzone zdjęcia kolejnych wyłonionych przez 

Komisję Konkursową Uczestników. 

6. W dniu 11.12.2017 r. Organizator opublikuje listę laureatów formie wypisania pod postem imienia i nazwiska lub nazwę 

„nick” laureata na koncie Orange Film na portalu Facebooku, informując równocześnie o konieczności podania danych 

niezbędnych w celu dostarczenia nagrody w Konkursie i przesłanie ich na adres mailowy podany przez Organizatora 

konkursu. 

7. W celu otrzymania Nagrody w Konkursie zwycięzca powinien podać swoje dane osobowe w postaci imienia i 

nazwiska, numeru telefonu do kontaktów, oraz adresu do wysyłki nagrody (ulica, numer domu i lokalu jeżeli jest, 

miasto i kod pocztowy), w terminie do 13.12.2017r. Podanie ww. danych przez zwycięskiego Uczestnika powinno 

nastąpić wyłącznie w formie mailowej na adres: konkurs.of@vml-poland.com. 

8. Jeżeli do godziny 10:00 włącznie dnia 13.12.2017r. zwycięski Uczestnik nie przekaże Organizatorowi, danych 

niezbędnych w celu dostarczenia nagrody, w dniu 14.12.2017r. Organizator ponownie skontaktuje się z danym 

Uczestnikiem. W przypadku takiego ponownego powiadomienia, zwycięski Uczestnik powinien podać swoje dane, 

o których mowa w ust. 6, w terminie do dnia 15.12.2017r. w formie mailowej na adres: kontakt@konkurs.orange.pl. 

9. W przypadku, gdy zwycięzca Konkursu nie przekaże Organizatorowi danych osobowych niezbędnych w celu 

dostarczenia mu nagrody w Konkursie, zgodnie z ust. 7 powyżej, nagroda przepadnie i pozostanie do dyspozycji 

Organizatora. 

10. Wydanie Nagród nastąpi za pośrednictwem poczty kurierskiej, na adres wskazany przez każdego ze zwycięzców 

Konkursu w sposób określony w ust. 6 lub 7 niniejszego paragrafu, w terminie do dnia 17 grudnia 2017 r. włącznie.  

11. W przypadku, gdy przesyłka z nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika pomimo 

dwukrotnej próby doręczenia przez kuriera, zawarta w przesyłce Nagroda przepada i pozostaje w dyspozycji 

Organizatora. Otrzymanie Nagrody może zostać uwarunkowane podpisaniem protokołu lub innego pokwitowania.  

12. W celu uniknięcia wątpliwości, Organizator oświadcza, że przy przyznawaniu Nagród nie będzie uwzględniał:  

a) zgłoszeń niespełniających wymagań określonych w Regulaminie, 

b) zgłoszeń osób, które nie były uprawnione do udziału w Konkursie,  

c) zgłoszeń Uczestników, którzy zrezygnowali z Udziału w Konkursie,  

d) kolejnych zgłoszeń Uczestników, których wcześniejsze zgłoszenia zostały już nagrodzone w Konkursie.  

 

 

 

§5 Reklamacje 

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora w formie wiadomości e-mail na adres: 

kontakt@konkurs.orange.pl lub listownie na adres: Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-326 Warszawa 

Al. Jerozolimskie 160. W celu możliwie szybkiego rozpatrzenia reklamacji wiadomość e-mail powinna być 

mailto:konkurs.of@vml-poland.com
mailto:konkurs.of@vml-poland.com
mailto:konkurs.of@vml-poland.com


Strona 3 z 3 

 

zatytułowana „reklamacja - Kuchnia+ w Orange TV”, a list powinien być opatrzony dopiskiem: „Dział Telewizja i 

Kontent - konkurs”.  

2. Reklamacja, powinna zawierać dane kontaktowe Uczestnika oraz opis i powód reklamacji.  

3. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty 

otrzymania reklamacji przez Organizatora.  

4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji wyczerpuje tryb reklamacyjny przewidziany niniejszym 

Regulaminem, co w żaden sposób nie pozbawia Uczestnika możliwości dochodzenia uprawnień wynikających z 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze sądowej. Uczestnik ma także możliwość 

skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami 

określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania usługi mogą być zgłaszane na zasadach określonych w Regulaminie Usługi.  

 

§6 Postanowienia końcowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie adres: 02-

326 Warszawa Al. Jerozolimskie 160. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są dla celów niniejszego 

Konkursu – przeprowadzenia Konkursu, przyznania Nagród, a w przypadku składanych reklamacji – w celu 

rozpatrzenia reklamacji. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących ich danych oraz prawo 

ich poprawiania. Organizator informuje, że w związku z wzięciem udziału w Konkursie serwis Facebook będzie 

miał dostęp do treści zgłoszenia konkursowego Uczestnika, które zostanie zamieszczone na Koncie Orange, a 

nazwa używana przez Uczestnika w w/w serwisie będzie widoczna na liście laureatów Konkursu w przypadku 

wygranej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek wymagane do przeprowadzenia konkursu, w 

tym wydania nagród i złożenia reklamacji. 

2. Niniejszy Regulamin dostępny będzie w siedzibie Orange Polska. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2017 r.  

 

 


