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REGULAMIN KONKURSU 

„Asteriks kończy 60 lat!” 

 

Artykuł 1 

Postanowienia ogólne 

1. ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Gen. W. Sikorskiego 9, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 

KRS 0000468644, o kapitale zakładowym w wysokości 441.176.000 zł, w całości wpłaconym, o nr NIP: 521-

00-82-774 („Organizator Konkursu”) ogłasza niniejszym zasady akcji pod nazwą „Asteriks kończy 60 lat!” 

(„Konkurs”). 

2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestniczenia w Konkursie, rodzaj nagród, sposób ich uzyskania i 

przekazania laureatom Konkursu. 

3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do uzyskania zgody rodziców/opiekunów prawnych – na udział w 

Konkursie, na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego 

Konkursu oraz na zamieszczenie swoich danych osobowych w środkach przekazu wymienionych w art. 3 

ust. 4 niniejszego Regulaminu.  

4. Zgłoszenia w niniejszym Konkursie przyjmowane są w dniach od 12.11.2019 r. do 09.12.2019 r.  

5. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku do 12 lat, decyduje rok urodzenia.  

 

Artykuł 2 

Zasady Konkursu 

1. Prawo do wzięcia udziału w Konkursie ma każda osoba fizyczna, która spełni łącznie niżej podane warunki: 

a) jest widzem programu teleTOON+, 

b) ma nie więcej niż 12 lat w chwili rozpoczęcia Konkursu, liczy się rok urodzenia, 

c) opiekun prawny zapoznaje Uczestnika Konkursu z zadaniem konkursowym, ale nie wykonuje 

zadania konkursowego za Uczestnika Konkursu,  

d) za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej www.teletoonplus.pl wykona pracę 

konkursową, czyli narysuje swoją ulubioną postać z jednego z komiksów z Asterixem, w czasie 

trwania Konkursu, co jest równoznaczne z wyrażeniem woli jego opiekuna na udostępnienie 

publicznie (na stronie internetowej teleTOON+) pracy wykonanej przez Uczestnika Konkursu; 

wybrane prace Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione na stronie www.teletoonplus.pl 

oraz mogą być udostępnione na FB,  

e) za pomocą tego samego formularza konkursowego poda wskazane wymagane dane, tj.: imię, 

nazwisko i wiek Uczestnika Konkursu, imię i nazwisko opiekuna prawnego, adres mailowy i nr 

kontaktowy, a także adres korespondencyjny potrzebny do wysyłki nagród oraz wyrazi zgodę na 

przetwarzanie danych i na bezterminowe, nieodpłatne wykorzystanie wykonanej pracy przez 

Organizatora Konkursu. 

2. Dla każdego Uczestnika Konkursu wymagane jest oddzielne zgłoszenie. 

3. Niespełnienie jakiegokolwiek z powyższych warunków wyklucza Uczestnika z Konkursu. 

4. Przesłane prace zostaną ocenione przez Jury Organizatora Konkursu. Jury wybierze prace, które w jego 

ocenie zostały napisane najciekawiej, najbardziej kreatywnie.   

5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. 

6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wszystkie treści zamieszczone przez Uczestnika Konkursu w ramach 

Konkursu, w tym dane, informacje, materiały (m.in. zdjęcia) itd. (dalej „Treści Użytkownika”) oraz 

wykorzystanie tych Treści Użytkownika w ramach Konkursu nie naruszy prawa, ani praw osób trzecich (w 

tym praw autorskich lub dóbr osobistych).   
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7. Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie w przypadku 

naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu lub też w przypadku, gdy Uczestnik Konkursu 

postępuje w sposób niezgodny z zasadami fair play, w tym w sytuacji podjęcia przez Uczestnika Konkursu 

ingerencji w mechanizm Konkursu, np. w przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania mające na 

celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych, jak również poprzez 

wykorzystanie oprogramowania służącego do osiągnięcia tych celów.  

 

8. Niedopuszczalne jest: (a) naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności wykorzystywanie 

w Konkursie prac lub danych i profili osób trzecich oraz profili niezgodnych z Regulaminem; (b) naruszanie 

jakiegokolwiek spośród punktów Regulaminu; (c) podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób 

trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie w materiałach konkursowych wulgaryzmów, treści 

obraźliwych itp. 

 

Artykuł 3 

Nagrody 

1. W Konkursie łącznie zostanie przyznanych 20 nagród głównych.  

2. Nagroda główna to komiks „Asteriks i Córka Wercyngetoryksa”, komiks „Przygody gala Asteriksa” (wydanie 

jubileuszowe) oraz bidon z logo teleTOON+.  

3. Zestawy zostaną wysłane w terminie do 60 dni roboczych od daty ogłoszenia laureatów Konkursu.  

4. Wyniki Konkursu, w tym informacja o przyznaniu nagród – lista laureatów (imię i nazwisko laureata), 

zostanie opublikowana na stronie internetowej www.teletoonplus.pl do dnia 19.12.2019 r. Tylko wybrane 

prace mogą zostać opublikowane na stronie internetowej www.teletoonplus.pl zgodnie ze zgodą wyrażoną 

w art.2 ust.1 lit. d. 

5. Każdy laureat Konkursu spełniający przesłanki określone w niniejszym Regulaminie ma prawo wyłącznie 

do jednej Nagrody, bez względu na liczbę zgłoszonych prac konkursowych.  

6. Laureaci Konkursu nie mają prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu Nagrody, ani zamiany jej 

na nagrodę innego rodzaju, ani cesji praw do nagrody na rzecz osoby trzeciej.  

7. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z nagrody lub utraty przez Uczestnika prawa do nagrody, 

Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody innemu Uczestnikowi lub przyznania nagrody 

innemu Uczestnikowi wyłonionemu przez Komisję Konkursową, według kryteriów określonych 

Regulaminem. 

 

Artykuł 4 

Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać do Organizatora Konkursu w 

terminie 30 dni od daty wzięcia udziału w Konkursie, bezpośrednio do biura Organizatora Konkursu lub 

listem poleconym (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego). 

2.  Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ust. 1 niniejszego artykułu nie będą 

rozpatrywane. 

3.  Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu w terminie 30 dni od daty ich 

otrzymania.  

 

Artykuł 5 

Ochrona Danych Osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.   

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu i ich opiekunów prawnych w zakresie:  
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• imię i nazwisko Uczestnika Konkursu,  

• wiek Uczestnika Konkursu,  

• imię i nazwisko opiekuna prawnego,  

• adres mailowy opiekuna prawnego,  

• nr telefonu kontaktowego opiekuna prawnego  

• adres korespondencyjny opiekuna prawnego  

będą wykorzystywane zgodnie z Rozporządzeniem 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), dla celów przeprowadzenia Konkursu, tj. w celu weryfikacji spełnienia 

przez Uczestnika Konkursu wymogów, o których mowa w art. 2 Regulaminu, oraz publicznego podania 

imienia, nazwiska i wieku, w przypadku Laureatów Konkursu.   

3. Organizator Konkursu będzie przechowywał dane osobowe Uczestników Konkursu w sposób zgodny z 

obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem 

obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

4. Uczestnicy Konkursu oraz ich rodzice/opiekunowie prawni mają prawo dostępu do treści danych 

osobowych Uczestnika Konkursu oraz do ich poprawiania, a także prawo wnieść pisemne, umotywowane 

żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, w 

przypadkach wskazanych przez prawo.  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych do 

kontaktu lub weryfikacji Laureata Konkursu prowadzi do odmowy przyznania prawa do Nagrody lub 

odmowy jej wydania.  

 

Artykuł 6 

Przechowywanie dokumentacji 

Dokumentacja związana z przeprowadzeniem Konkursu przechowywana będzie przez Organizatora Konkursu 

przez okres 1 roku od daty zakończenia Konkursu , poza dokumentacją, która zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa musi być przechowywana przez dłuższy okres czasu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 28.10.2019 r. 


