
REGULAMIN KONKURSU Z DIZI W VECTRZE 

Uczestnicy: Abonenci Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni oraz ich małżonkowie i domownicy. 

Organizator: Vectra  S.A. z siedzibą w Gdyni (81-525) przy Alei Zwycięstwa 253, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ                     

w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000089460, NIP 586-20-40-690, 

wysokość kapitału zakładowego/wpłaconego: 331 682 590,00 zł, posiadająca status dużego 

przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403, z późn. zm.), zwana dalej „Organizatorem konkursu”. 

Fundator Nagród: Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie (02-801) przy ul. Puławskiej 435A, 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 
0000363674, NIP 5213248560, o kapitale zakładowym w wysokości 1 982 140,40 zł, opłaconym                        
w całości, zwana dalej „Fundatorem Nagród”.  
 
Czas trwania: 

➢ 20.04.2021 r.  – 30.04.2021 r. - trwanie konkursu  

➢ 6.05.2021 r. – wyłonienie laureatów 

Nagrody: 

1. Główna Nagroda w postaci vouchera na wycieczkę o wartości 4000,00 zł brutto (słownie: cztery 
tysiące złotych 00/100). Wszystkie warunki skorzystania z Głównej Nagrody zostaną określone 
bezpośrednio pomiędzy laureatem Głównej Nagrody a Fundatorem nagród. 

2. Druga Nagroda – w konkursie przyznanych zostanie 5 równorzędnych Drugich Nagród                          
w postaci zestawów kosmetyków Hammam o wartości 79,95 zł brutto każdy (słownie: 
siedemdziesiąt dziewięć zł 95/100). 

3. Trzecia Nagroda – w konkursie przyznanych zostanie 10 równorzędnych Trzecich Nagród                    
w postaci kompletów do parzenia kawy po turecku o wartości 65 zł brutto każdy (słownie: 
sześćdziesiąt pięć zł 00/100).  

4. Czwarta Nagroda – w konkursie przyznanych zostanie 20 równorzędnych Czwartych Nagród                     
w postaci kawy o wartości 35,05 zł brutto każdy (słownie: trzydzieści pięć zł 05/100).  

Nagrody są nieprzenoszalne, ich przekazanie nie może zostać odroczone w czasie i nie podlegają 

wymianie (w tym na gotówkę). 

Zasięg terytorialny: terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a Nagrody mogą zostać wysłane jedynie                   

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Konkurs organizowany jest na warunkach określonych w niniejszym regulaminie (Regulamin). Jedynym 

źródłem zasad uczestnictwa w konkursie oraz przyznawania Nagród jest Regulamin. 

§ 1 Przebieg konkursu 

1. W okresie od  20.04.2021 r.  – 30.04.2021 r. włącznie uczestnicy konkursu winni wysłać odpowiedź 

na zadania konkursowe wskazane w pkt 2 poniżej, wypełniając prawidłowo formularz konkursowy 

zamieszczony na stronie www.vectra.pl. 

2. Uczestnicy konkursu winni wysłać w formularzu konkursowym, o którym mowa powyżej, 

odpowiedź na następujące pytanie:  

 

 

 



1. Nazwa kanału pochodzi od tureckiego słowa ,,Dizi”, które oznacza: 

a. popularny w Turcji gatunek wysokobudżetowych seriali, których akcja najczęściej dzieje się 
w Stambule lub regionie Anatolii 

b. narodowy taniec turecki 
c. popularny w Turcji deser 

2. Za co kochasz tureckie seriale? (max 300 znaków).  

3. O zakwalifikowaniu do konkursu danej osoby, która nadesłała odpowiedzi na pytania wskazane              

w § 1 pkt 2, decyduje dzień zgłoszenia poprzez dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza 

konkursowego zamieszczonego na stronie www.vectra.pl. Osoby, które zgłoszą swój udział                         

w konkursie po terminie wskazanym w § 1 pkt 1, nie podadzą wymaganych danych osobowych 

lub nie będą uprawnione do udziału w konkursie, nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. 

Organizator konkursu będzie prowadzić ewidencję wpływu odpowiedzi.  

4. Uczestnicy konkursu, którzy spełnili kryteria konkursu wypełniając formularz zamieszczony                                     

na stronie www.vectra.pl, poprawnie wykonali zadania konkursowe oraz wypełnili wszystkie dane 

określone w formularzu, wezmą udział w wyłonieniu laureatów Nagród ufundowanych przez 

Fundatora Nagród.  

5. Nagrody zostaną przyznane uczestnikom, którzy spełnią powyższe warunki prawidłowo 

odpowiedzą na pytanie 1 wskazane w § 1 pkt 2 i przedstawią najciekawsze w ocenie Komisji 

konkursowej odpowiedzi na pytanie 2 wskazane w § 1 pkt 2, w kolejności przyznanych im przez 

Komisję konkursową miejsc.  

6. Za przygotowanie i wydanie Nagród odpowiada Fundator Nagród konkursu. Fundator Nagród 

konkursu poinformuje laureatów konkursu o zwycięstwie oraz przysługujących im nagrodach                   

do dnia 10.05.2021 r. na adres  e – mail podany przez uczestnika w formularzu konkursowym. 

Nagroda zostanie wysłana na wskazany przez uczestnika w formularzu konkursowym adres,                      

w terminie 10 dni od dnia wyłonienia laureatów konkursu.   

§ 2 Pobór podatku 

1. Wygrane uzyskane w Konkursie mogą podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% od wartości Nagrody zgodnie                                        

z postanowieniami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. 

2. W przypadku, gdy Nagroda podlegać będzie opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych, do Nagrody zostanie przypisana nagroda pieniężna w wysokości 

11,11% nagrody przyznanej danemu laureatowi, przeznaczona na poczet pokrycia podatku 

dochodowego od wygranej w konkursie. Nagroda pieniężna nie podlega wypłacie laureatowi, lecz 

zostanie potrącona i pobrana przez Fundatora Nagród przed wydaniem laureatowi Nagrody na 

pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w konkursie zgodnie z ustawą z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U.  z 2018 r., poz. 1509 z późn. 

zm.). Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony przez Fundatora 

Nagród na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. 

3. Fundator Nagród, jako podmiot wydający Nagrody laureatom w Konkursie, jest płatnikiem 

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od Nagród wygranych          

w Konkursie przez laureatów. Fundator Nagród będzie prowadził wysyłkę Nagród do laureatów 

Konkursu i pobierze oraz odprowadzi należne podatki od Nagród. 

4. Organizator w celu umożliwienia Fundatorowi wykonania obowiązków związanych z wydaniem 

Nagród (wysyłką Nagród) w konkursie i odprowadzeniem należnych podatków od tych Nagród,  

po wyłonieniu laureatów konkursu, niezwłocznie przekaże Fundatorowi Nagród listy laureatów 

Konkursu wraz z ich danymi umożliwiającymi wydanie (wysłanie) Nagród i odprowadzenie 

należnych podatków od nagród. 

http://www.vectra.pl/


§ 3 Zasady konkursu 

1. Uczestnicy konkursu powinni wypełniając formularz konkursowy na stronie www.vectra.pl 

prawidłowo wykonać zadania określone w § 1 pkt 2 Regulaminu do dnia  30.04.2021 r. włącznie. 

2. Każdy z uczestników konkursu ma możliwość wygrania jednej Nagrody niezależnie od ilości 

wysłanych zgłoszeń. Zgłoszenia, pochodzące z tego samego adresu zamieszkania 

uczestnika/uczestników, będą uprawniały do otrzymania jednej Nagrody, bez względu na ilość 

nadesłanych zgłoszeń. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełniania przez uczestnika konkursu wszystkich 

warunków, o których mowa w Regulaminie, umożliwiających wzięcie udziału w konkursie oraz 

przyznanie Nagrody, na każdym etapie konkursu.  

4. Komisja konkursowa, składająca się z osób wskazanych przez Organizatora konkursu, wybierze 

laureatów, którzy otrzymają Nagrodę, kierując się oceną pomysłowości i kreatywności 

nadesłanych prac konkursowych.   

5. Zgłoszona przez uczestnika praca konkursowa - odpowiedź na zadanie konkursowe - nie może 

naruszać przepisów prawa, praw własności intelektualnej osób trzecich, dóbr osobistych osób 

trzecich, dobrych obyczajów, zawierać treści uznanych powszechnie za obraźliwe, wulgarne, 

dyskryminacyjne, rasistowskie lub nawołujących do nienawiści na tle religijnym lub rasowym lub 

z powodu innej cechy, orientacji lub wyznania. Ponadto zabrania się przesyłania prac 

konkursowych już wcześniej publikowanych, w tym w mediach elektronicznych, w prasie, 

Internecie, bądź w jakikolwiek inny sposób rozpowszechnianych. 

6. Szczegóły związane z konkursem umieszczone zostaną: 

➢ na stronie internetowej Organizatora – www.vectra.pl/konkursy/konkurs-dizi 

➢ na kanałach planszowych Organizatora; 

➢ w Regulaminie w każdym Biurze Obsługi Klienta Organizatora. 

7. Informacja obejmuje w szczególności: 

➢ zasady konkursu; 

➢ termin przebiegu konkursu; 

➢ informacje o Nagrodach; 

➢ informacje o możliwości zapoznania się z Regulaminem konkursu. 

8. Każdy z uczestników konkursu podaje Organizatorowi będącemu administratorem danych 

osobowych dobrowolnie prawdziwe dane osobowe: 

imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail, numer abonenta Vectra 

S.A. oraz zamieści oświadczenie o wyrażeniu zgody uczestnika konkursu na przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby konkursu „Konkurs z Dizi w Vectrze”. Uczestnik wyraża zgodę                                  

na opublikowanie swoich danych (imię, nazwisko i miasto) w przypadku wyłonienia go jako 

laureata konkursu (przyznania jednej z Nagród przewidzianych konkursem) na stronie www 

Organizatora konkursu przez okres 90 dni liczonych od dnia ogłoszenia wyników.  

Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą przez Organizatora konkursu w celu 

i zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu i wysłaniem Nagród. Szczegółowe informacje 

dotyczące przetwarzania  danych osobowych uczestników konkursu znajdują się na stronie 

internetowej Organizatora konkursu www.vectra.pl/konkursy/konkurs-dizi 

9. Postępowanie reklamacyjne: 

Wszelkie reklamacje związane z konkursem powinny być składane Organizatorowi konkursu na 

piśmie, na adres: Vectra SA, Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia, nie później niż w terminie 14 dni 

liczonych od daty zakończenia konkursu, tj. od dnia 30.04.2021 r. Reklamacja powinna zawierać 

imię, nazwisko, dokładny adres zgłaszającego oraz uzasadnienie reklamacji. W przypadku 

http://www.vectra.pl/konkursy/konkurs-dizi
https://www.vectra.pl/konkursy/konkurs-dizi


przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. 

Organizator konkursu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, rozpatrzy otrzymaną 

reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Reklamacje złożone po 

wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.  

10. W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność 

do czynności prawnych. 

11. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy spółek Grupy Vectra oraz 

Fundatora Nagród ani spółek powiązanych.  

12. Udział uczestnika w konkursie jest dobrowolny i następuje na ryzyko uczestnika. 

13. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odebrania Nagrody lub 

nieodebranie Nagrody wynikające z przyczyny leżącej po stronie laureata.  

14. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu oraz 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu w zakresie wskazanym w niniejszym 

Regulaminie. 

 


