Regulamin Konkursu „Wakacje z GAWEX”
obowiązuje od 01.08.2020 do 30.08.2020
I
Informacje wstępne
1. Niniejszy dokument zwany dalej „Regulaminem” określa zasady konkursu „Wakacje z GAWEX”
zwanego w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.
2. Konkurs organizowany jest przez Bydgoska Telewizja Kablowa „GAWEX” Paweł Karnowski Spółka
Jawna z siedzibą przy ul. Monte Cassino 2 w Bydgoszczy, NIP: 5540090245, KRS: 0000285847,
zwaną dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.08.2020 i trwa do 30.08.2020 roku.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem,
że zmiany takie nie spowodują ograniczenia lub niekorzystnej zmiany praw nabytych
w Konkursie przez Uczestników, o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników, umieszczając nową
wersję Regulaminu na stronie internetowej www.tvgawex.pl ,ewentualne zmiany Regulaminu będą
obowiązywały od momentu ich ogłoszenia.
5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009r.
o grach hazardowych (Dz.U.2009, nr 201, poz. 1540).
II
Udział w konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca Abonentem BTK
"GAWEX" posiadającym aktywne usługi bez zaległości finansowych.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz inne osoby
lub podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu. Zakaz dotyczy również członków rodzin
w/w osób.
3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik w terminie określonym w punkcie 3 powinien przystąpić do
Konkursu oraz spełnić pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie. Przystąpienie do
Konkursu może nastąpić za pośrednictwem formy kontaktu:
• e-mail: konkursy@tvgawex.pl
a także wyrazić zgodę na wykorzystanie przez BTK „GAWEX” numeru telefonu oraz adresu e-mail
uczestnika konkursu, w celu poinformowania go o ewentualnej wygranej w konkursie.
4. Informacje na temat konkursu dostępne są na stronie: www.tvgawex.pl
5. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu na wskazany adres mailowy maksymalnie 3 zdjęć z
wakacji, którego forma jest dowolna, a rozmiar jednostkowy nie przekracza 4MB, przy czym w
konkursie udział weźmie tylko jedno z nich.
6. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest podanie imienia z nazwiskiem, adresem i numerem
telefonu w czasie określonym w punkcie 3, posiadanie praw autorskich do przesyłanych zdjęć oraz
nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie udostępnienie ich organizatorowi do publikacji
ich na portalu społecznościowym Facebook oraz stronie www.tvgawex.pl w ramach emitowanego
kanału lokalnego oraz wszelkich innych formach kampanii reklamowych organizatora.
7. Zwycięzcy Konkursu udostępniają swój wizerunek, w tym zdjęcie, film lub materiał dźwiękowy i
wyrażają zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie opublikowanie ich na

portalu społecznościowym Facebook oraz stronie www.tvgawex.pl w ramach emitowanego kanału
lokalnego oraz wszelkich innych formach kampanii reklamowych organizatora.
III.
Nagrody oraz wyłanianie zwycięzców konkursu
1. Nagrodami w konkursie jest 5 bezpłatnych zestawów turystycznych.
➢ LODÓWKA TURYSTYCZNA 12V/230V
➢ KUCHENKA TURYSTYCZNA GAZOWA Z 4 WKŁADAMI GAZOWYMI + SKŁADANY STOLIK
TURYSTYCZNY + 4 KRZESEŁKA OGRODOWE.
➢ KOC PIKNIKOWY PLAŻOWY Z IZOLACJĄ 200x200 + ALUMINIOWY LEŻAK PLAŻOWY
SKŁADANY Z TORBĄ.
➢ ŚPIWÓR TURYSTYCZNY MUMIA.
➢ DUŻA LATARKA AKUMULATOROWA SZPERACZ LED.
2. Nagrody wymienione w pkt.1, trafią do pięciu osób, których zdjęcia, jako najlepsze wybrane zostaną
przez komisję konkursową organizatora. Pod uwagę komisji brane będą: zawartość zdjęć, ich jakość
oraz przekaz i oryginalna forma.
3. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie oraz przez stronę
www.tvgawex.pl.
4. Ogłoszenie zwycięzców konkursu nastąpi nie później niż do dnia 04.09.2020.
5. Nagrody nie mogą być wymieniane na ich równowartość w gotówce.
6. Odbiór nagród nastąpi Biurze Obsługi Klientów Organizatora w przy ul. Monte Cassino 2 w
Bydgoszczy.
IV.
Postanowienia dodatkowe
1. Udział Uczestnika w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią
niniejszego Regulaminu oraz oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w Regulaminie.
2. Uczestnicząc w konkursie, Uczestnik rozumiany jako osoba udostępniająca Organizatorowi swoje
dane osobowe, zgadza się na przetwarzanie tychże danych osobowych oraz wizerunku do
publicznej wiadomości dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).
3. Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności za inne okoliczności mające wpływ na przyznanie
lub nieprzyznanie nagrody spowodowane działaniem czynników, na które nie ma wpływu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem lub
zaniechaniem osób trzecich, w szczególności operatorów sieci komórkowych
i telefonicznych, firm kurierskich, operatorów serwisów internetowych oraz za działania lub
zaniechania Uczestników Konkursu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Organizatora.

V.
Dodatkowe informacje
1. Firma BTK GAWEX zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Konkursu i niniejszego regulaminu
bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że zmiana lub odwołanie nie wpływa na
prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Klienta.
2. Niniejsze warunki Konkursu są dostępne na stronie internetowej www.tvgawex.pl oraz w siedzibie
firmy BTK GAWEX, ul. Monte Cassino 2, 85-791 Bydgoszcz.
VI.
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje lub jakiekolwiek inne roszczenia związane z przedmiotem niniejszego
Konkursu przyjmowane są w formie pisemnej, pod adresem siedziby Organizatora lub na
następujący adres elektroniczny: konkursy@tvgawex.pl
2. Skutecznie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej
reklamację, adres e-mail i inne dane ułatwiające identyfikację reklamowanego zdarzenia oraz
konkretnego użytkownika, podpis wraz ze szczegółowym opisem okoliczności budzących
zastrzeżenia. Reklamacja może być złożona nie później niż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia
okoliczności, która stanowią podstawę reklamacji lub uzyskania informacji o ich zaistnieniu.
3. Organizator zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w
terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź Organizatora dokonana będzie w formie
tożsamej z formą złożonej reklamacji.
4. Wszelkie czynności związane z przyjęciem i rozpatrywaniem reklamacji dokonywane są w języku
polskim.
5. Niniejsze postanowienia nie ograniczają prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia
przeciwko Organizatorowi roszczeń, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
VII.
Ochrona danych osobowych
1. Uczestnik Konkursu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, tym samym wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, adresu, adresu
elektronicznego i innych danych identyfikacyjnych podanych w ramach uczestnictwa w Konkursie,
wyłącznie w celach związanych z realizacją Konkursu. Administratorem danych osobowych jest BTK
GAWEX wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000285857, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Uczestnik Konkursu ma w każdym czasie prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich
poprawienia oraz żądania ich usunięcia. Organizator oświadcza, że dane Uczestnika Konkursu będą
przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz.U.2016.922 ze zm.).

