REGULAMIN KONKURSU „ZŁAP HASŁO DNIA”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „ZŁAP HASŁO DNIA” (dalej zwanego „Konkursem”) jest
spółka pod firmą 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2a, (00-193), wpisana
do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235128,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy, posiadająca numer NIP 9512085470, której kapitał zakładowy wynosi
4.119.374,00 złotych, opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Nagrody funduje organizator.
3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Konkursu”) reguluje zasady organizacji
Konkursu.
4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Facebooka i chatbota. Konkurs nie jest
stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem
towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
II. CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs jest organizowany przez Organizatora w dniach od 1 marca 2018 roku od godz. 9:00, do
20 marca 2018 roku do godz. 24:00 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).
III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie z wyłączeniem (dalej zwane
„Uczestnikiem Konkursu”):
a.) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek
zależnych od Organizatora,
b.) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
c.) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a.) i b.) powyżej, to jest osób będących
wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej
linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także
osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
2. W Konkursie mogą brać wyłącznie osoby, które:
a.) wpiszą poprawne hasło dnia, które pojawi się w konkretnym dniu na antenie 4FUN.TV i
kreatywnie napiszą „za co najbardziej lubią wiosnę: za pośrednictwem wiadomości prywatnej na
Facebooku 4fun.tv w zakładce „konkursy”
3. Odpowiedzi można przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Facebooka.
4. Przesłanie jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.
5. Uczestniczy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie
Konkursu lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
6. W przypadku podejmowania przez Uczestników Konkursu działań sprzecznych z niniejszym
Regulaminem Konkursu, w zakresie, w jakim ma on zastosowanie określone w Regulaminie
Konkursu do Konkursu, lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie,
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika Konkursu z
udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik,
który skorzystał z Nagrody, jest zobowiązany do zwrotu wartości otrzymanej Nagrody.
IV. KOMISJA KONKURSOWA
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej
zwanych „Laureatem”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją
Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora.
Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.
V. NAGRODY W KONKURSIE
1. W Konkursie wybrany zostanie jeden uczestnik, który poprawnie wpisał hasło dnia, które
codziennie pojawia się na antenie 4FUN.TV i kreatywnie uzasadni „za co najbardziej lubi wiosnę”,
nagroda jest w postaci najnowszego IPHONE’A. Nagrody ufundowane przez Fundatora (dalej

zwane łącznie „Nagrodami” i każda z osobna „Nagrodą”) Jednostkowa wartość nagrody wynosi
4979 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych) brutto.
2. Organizator będzie wyłoni łącznie 3 Laureatów i zawiadomi Go o Nagrodzie w sposób
określony w niniejszym Regulaminie Konkursu.
VI. PRZEBIEG KONKURSU
1. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie
internetowej Organizatora pod adresem www.4fun.tv oraz w siedzibie Organizatora.
2. Zadaniem Uczestników Konkursu, a równocześnie zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie,
jest:
a.) wysłanie w Czasie Trwania Konkursu wiadomości prywatnej z odpowiedzią za pośrednictwem
Facebooka 4FUN.TV i chatbota obsługującego profil.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po
terminie spowoduje nieważność zgłoszenia.
4. Ilość nadsyłanych zgłoszeń przez 1 (jednego) Uczestnika Konkursu jest dowolna.
5. Laureaci zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową spośród Uczestników Konkursu, którzy
nadesłali w opinii Komisji Konkursowej najciekawsze zgłoszenia, odpowiadające zadaniu
konkursowemu.
VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
1. Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z obowiązkiem podania innych danych osobowych niż
w procesie rejestracji na Facebooku. W konsekwencji Organizator przetwarza dane osobowe
Uczestników Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu w celu
umożliwiającym przeprowadzenie Konkursu, w tym w celu przekazania Uczestnikowi Konkursu
Nagrody, a także w celu zamieszczenia informacji o Laureacie w programie telewizyjnym
4FUN.TV, na stronie profilu społecznościowym Organizatora, na co Uczestnik Konkursu wyraża
zgodę.
IX. ODBIÓR NAGRÓD
1. Laureat zostanie poinformowany w ciągu 5 dni roboczych od wyłonienia przez komisję
konkursową o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość, którą otrzymają za pośrednictwem
Facebooka. Dodatkowo nazwiska wszystkich Laureatów będą ogłoszone na podstronie konkursu
na stronie www.konkursy.4fun.tv
1.1. Ogłoszenie zwycięzców:
1 Laureat: 08.03.2018 roku
2 Laureat: 15.03.2018 roku
3 Leureat: 22.03.2018 roku
2. Nie odebranie Nagrody w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania informacji w sposób
określony w ust. 1 powyżej oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie
wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
3. Laureaci przed odbiorem Nagród zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie
są osobami, o których mowa w punkcie III ust. 1 powyżej.
4. Za przyznane Nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureat nie ma
ponadto prawa do scedowania Nagrody na inną osobę.
5. Organizator w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000
r.), przed wydaniem Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego
zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10% (dziesięć procent).
Laureaci Konkursu są zobowiązani do opłacenia 10% podatku dochodowego od nagród, których
wartość przekracza kwotę 760,00 (siedemset sześćdziesiąt) złotych.
X. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na
jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia
jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od

daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu
reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.
3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu)
dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu
decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.
4. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie,
co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania
sądowego.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.
2. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin
3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby
uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie
Konkursu. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych
oświadczeń.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie
to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez
Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to
uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie
ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy
Konkursu będą informowani poprzez stronę www.4fun.tv
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci dostępu do Internetu za
pośrednictwem, których Uczestnicy Konkursu przesyłają zgłoszenia
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli odbiór Nagrody jest niemożliwy z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika Konkursu,
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych
lub tabletów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci
komórkowych.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych, z których
korzystać będą Uczestnicy Konkursu, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość
sieci, a także za inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i
skuteczność zgłoszeń do Konkursu.

