
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

1. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego regulaminu („Regulamin”). Z chwilą przystąpienia do Konkursu (zgodnie 

z definicją poniżej) wyrażacie Państwo zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Prosimy o zapoznanie się 

z polityką prywatności dostępną na stronie http://www.cartoonnetwork.co.uk/privacy-policy, która określa, w jaki 

sposób wykorzystywać będziemy informacje przekazane nam przez Państwa z chwilą przystąpienia do niniejszego 

Konkursu. 

2. Z zastrzeżeniem zapisów w punkcie 6, w konkursie („Konkurs”) mogą wziąć udział wszystkie osoby w wieku sześciu 

(6) lat oraz starsze mieszkające na terenie Polski. 

3. Wszyscy uczestnicy poniżej osiemnastego (18) roku życia muszą posiadać zgodę rodzica/opiekuna prawnego na 

udział w niniejszym Konkursie i rodzic lub opiekun prawny musi zaakceptować niniejszy Regulamin w swoim imieniu 

oraz w imieniu uczestnika. Poprzez uczestnictwo w niniejszym Konkursie każdy z uczestników potwierdza, że 

uzyskał taką zgodę i przyjmuje zapisy niniejszego Regulaminu. 

4. Konkurs jest organizowany i prowadzony przez Turner Broadcasting System Europe Limited, Turner House, 16 

Great Marlborough Street, Londyn W1F 7HS, Zjednoczone Królestwo („Turner”). 

5. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej: www.Ben10konkursy.cartoonnetwork.pl („Strona 

internetowa”). 

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani członkowie rodzin pracowników Turner, jej spółek powiązanych, 

podwykonawców, przedstawicieli czy następców ani jakiekolwiek inne osoby zawodowo powiązane z Konkursem. 

7. Poprzez zgłoszenie do Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem każdy uczestnik („Państwo”, „Uczestnik”) 

oświadcza, że będzie przestrzegał niniejszego Regulaminu i decyzji Turner, które są wiążące we wszystkich 

sprawach związanych z Konkursem. Firma Turner nie będzie prowadziła dalszej korespondencji. 

8. Wszystkie odniesienia do czasu i terminów zawartych w Regulaminie odnoszą się do czasu i terminów w Polsce. W 

przypadku jakiegokolwiek sporu dotyczącego czasu lub daty przesłanego zgłoszenia decyzje Turner są wiążące. 

9. Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że do udziału w Konkursie wymagany jest komputer i dostęp do Internetu. 

Obowiązek uzyskania zezwolenia od właściciela komputera i od osoby opłacającej dostawcę usług internetowych 

spoczywa na uczestniku Konkursu. Nie można żądać żadnej rekompensaty w związku z wydatkami poniesionymi za 

korzystanie z połączenia internetowego w celu uczestnictwa w Konkursie. 

10. Zgłoszenie do Konkursu nie wymaga zakupu żadnego towaru. 

11. Zgłoszenie nie będzie ważne, jeżeli zostanie dokonane online z użyciem metod generowanych dzięki skryptom, 

makrom lub przy zastosowaniu urządzeń zautomatyzowanych. Turner zastrzega sobie prawo do weryfikacji ważności 

zgłoszenia oraz odrzucenia zgłoszenia w przypadku uzasadnionych podstaw do przekonania, że jest ono rezultatem 

wykorzystania technik zautomatyzowanych. 

Udział 

12. Konkurs rozpocznie się o godzinie 11:00 dnia 8 grudnia 2017 roku („Data Rozpoczęcia”), a zakończy się o godzinie 

11:00 dnia 5 stycznia 2018 roku („Data Zakończenia”).  

13. Uczestnicy mogą wziąć udział w konkursie: 

13.1. postępując zgodnie z niniejszym Regulaminem; 

13.2. przesyłając swoje dane zgodnie z instrukcjami podanymi na Stronie Internetowej (imię i nazwisko oraz 

adres e-mail uczestnika przesyłającego Ważne Zgłoszenie lub imię i nazwisko oraz adres e-mail 

rodzica/opiekuna prawnego, jeśli uczestnik przesyłający Ważne Zgłoszenie jest niepełnoletni); 

13.2.1. odpowiadając na następujące pytanie („Odpowiedź”): „Którego kosmitę z Ben 10 lubisz najbardziej i dlaczego?” 

Zgłoszenia przesłane przed Datą Rozpoczęcia lub po Dacie Zakończenia będą nieważne. 

14. Panel składający się z dwóch (2) przedstawicieli firmy Turner („Panel”) w ciągu dziesięciu (10) dni od Daty 

Zakończenia („Dzień Wyboru”) wybierze jednego (1) oficjalnego zwycięzcę („Główny Zwycięzca”) i siedmiu (7) 

finalistów (każdy z nich to „Finalista”, łącznie nazywani „Finalistami”) spośród wszystkich Uczestników, którzy 

przesłali ważne zgłoszenie, tak jak opisano w punkcie 13 powyżej (każde z nich to „Ważne Zgłoszenie”) i których 

Odpowiedź w największym stopniu odpowiada kryteriom wybory („Kryteria Wyboru”). 

15. Na Kryteria Wyboru składają się następujące elementy: a) najbardziej oryginalna Odpowiedź pod względem 

oryginalnej kompozycji, umiejętności pisarskich i stylu; 

Nagroda i wymagania 

16. Główny Zwycięzca otrzyma następujące nagrody: („Główna Nagroda”): 

16.1. jedną (1) zabawkę Ben 10 – Gruchot o przybliżonej wartości trzystu czterdziestu złotych (340,00 PLN), która 

składa się z następujących elementów: 

16.1.1. kilku interaktywnych funkcji tematycznych; 

16.1.2. dwustronnego (2) ekranu i stołu do badań kosmitów; 

16.1.3. wyrzutni rakiet; 

16.1.4. teleskopowego radaru; 

16.1.5. rozkładanych paneli; 

16.1.6. siedzenia dowódczego i obrotowego siedziska z działkiem; 

16.1.7. działa plazmy; 

16.1.8. szpono-łapki; i 

16.1.9. komory transformacji kosmicznej;  

16.2. jeden (1) zegarek Ben 10 Omnitrix o przybliżonej wartości stu trzydziestu złotych (130,00 PLN);  
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16.3. jedną (1) figurkę Ben 10, której model będzie w pełni zależał od wyboru firmy Turner i od dostępności, o 

przybliżonej wartości sześćdziesięciu pięciu złotych (65,00 PLN);  

16.4. jedną (1) książkę Ben 10, Ultimate Alien: Ultimate Guidebook, o przybliżonej wartości pięćdziesięciu złotych 

(50,00 PLN); i 

16.5. jeden (1) bieg z wózkiem na zakupy („Bieg z wózkiem na zakupy”) w sklepie Carrefour zlokalizowanym w 

Polsce, który zostanie określony przez Turner („Sklep”). Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że Bieg z 

wózkiem na zakupy będzie miał miejsce jednego (1) dnia w ciągu dwóch (2) miesięcy od dnia przyjęcia 

Nagrody przez Głównego Zwycięzcę. Na Głównym Zwycięzcy spoczywa odpowiedzialność zorganizowania 

transportu, by uczestniczyć w Biegu z wózkiem na zakupy i pokrycie kosztów tego transportu. Główny 

Zwycięzca będzie miał maksymalnie dwie (2) minuty na napełnienie wózka dowolnymi produktami ze Sklepu, a 

czas będzie mierzony przez Pracownika Sklepu i/lub pracownika firmy Turner. Dla uniknięcia wątpliwości ustala 

się, że łączna wartość artykułów z Biegu z wózkiem na zakupy nie może przekroczyć łącznej kwoty pięciu 

tysięcy złotych (5000,00 PLN).  

17. Każdy z Finalistów otrzyma następujące nagrody („Nagroda dla Finalisty”):  

17.1. jedną (1) zabawkę Ben 10 – Gruchot o przybliżonej wartości trzystu czterdziestu złotych (340,00 PLN), która 

składa się z następujących elementów: 

17.1.1. kilku interaktywnych funkcji tematycznych; 

17.1.2. dwustronnego (2) ekranu i stołu do badań kosmitów; 

17.1.3. wyrzutni rakiet; 

17.1.4. teleskopowego radaru; 

17.1.5. rozkładanych paneli; 

17.1.6. siedzenia dowódczego i obrotowego siedziska z działkiem; 

17.1.7. działa plazmy; 

17.1.8. szpono-łapki; i 

17.1.9. komory transformacji kosmicznej; 

17.2. jeden (1) zegarek Ben 10 Omnitrix o przybliżonej wartości stu trzydziestu złotych (130,00 PLN);  

17.3. jedną (1) figurkę Ben 10, której model będzie w pełni zależał od wyboru firmy Turner i od dostępności, o 

przybliżonej wartości sześćdziesięciu pięciu złotych (65,00 PLN);  

17.4. jedną (1) książkę Ben 10, Ultimate Alien: Ultimate Guidebook, o przybliżonej wartości pięćdziesięciu złotych 

(50,00 PLN); 

18. Przed uznaniem za Zwycięzcę oraz przed otrzymaniem Nagrody potencjalny zwycięzca jest zobowiązany do 

potwierdzenia swojej kwalifikowalności (np. dokument potwierdzający wiek, miejsce zamieszkania i tożsamość) 

między innymi przedkładając kopię dowodu zameldowania, paszportu lub podobnego dokumentu wydanego przez 

właściwe ograny państwowe oraz do posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego w momencie przyznania 

Nagrody. 

19. Nieprzekazanie Turner wspomnianych informacji w odpowiednim terminie, określonym przez Turner, może 

spowodować utratę prawa do Nagrody przez potencjalnego zwycięzcę oraz wybranie przez Turner innego 

zakwalifikowanego Uczestnika zgodnie z Kryteriami Wyboru w terminie możliwie najkrótszym. 

20. Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że wszystkie pozostałe koszty związane z Nagrodą, w tym podatki, koszty 

transportu, wyżywienia, rozrywki i inne koszty związane z Nagrodą, nieokreślone i niewymienione szczegółowo w 

definicji Nagrody w punkcie 16 i 17 powyżej, ponosi wyłącznie Zwycięzca.  

21. Zwycięzca odpowiada za dostarczenie wszelkich wymaganych dokumentów oraz wypełnienie wszelkich pozostałych 

wymogów prawnych w związku z Nagrodą i/lub dokumentacją wymaganą przez prawo i/lub Turner. Dla uniknięcia 

wątpliwości ustala się, że Turner ponosi odpowiedzialność za zapłatę całego podatku dochodowego od Nagrody. 

Powiadomienie i dostarczenie nagrody 

22. Zwycięzca zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail podany w chwili zgłoszenia w 

ciągu dwudziestu jeden (21) dni od Dnia Wyboru („Powiadomienie”). Z chwilą Powiadomienia Zwycięzca zostanie 

zobowiązany do potwierdzenia zgłoszenia do Konkursu oraz dostarczenia danych osobowych niezbędnych do 

potwierdzenia zgłoszenia i doręczenia Nagrody. 

23. Uczestnicy, którzy nie zostali zakwalifikowani, nie będą powiadamiani. 

24. Szczegółowe informacje dotyczące odbioru Nagród (w tym między innymi godziny, daty i miejsca odbioru) zostaną 

przekazane każdemu Zwycięzcy w Powiadomieniu. 

25. Żaden Uczestnik przesyłający zgłoszenie nie może podać dodatkowych danych kontaktowych poza tymi, które 

zostały użyte do uczestnictwa w Konkursie. 

26. W przypadku gdy Turner nie będzie w stanie skontaktować się z potencjalnym Zwycięzcą drogą e mailową w ciągu 

czternastu (14) dni od Powiadomienia i/lub potencjalny Zwycięzca nie będzie w stanie odebrać swojej Nagrody z 

jakichkolwiek przyczyn, zgłoszenie takiej osoby zostanie uznane za nieważne, a Panel dokona wyboru innego 

zakwalifikowanego zgłoszenia zgodnie z Kryteriami Selekcji w terminie możliwie najkrótszym. 

Warunki ogólne 

27. Wszystkie zgłoszenia uznaje się za otrzymane w momencie ich zapisania w bazie danych Turner, a nie w chwili ich 

wysłania na Stronę Internetową przez Uczestnika. 

28. W przypadku jakichkolwiek sporów związanych z tożsamością Uczestnika decyzje Turner są wiążące. 

29. Złożenie formularza zgłoszenia online lub jakikolwiek inny rodzaj dowodu złożenia formularza zgłoszenia online nie 

stanowi dowodu, że zgłoszenie zostało odebrane. Turner nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo wypełnione 

zgłoszenia. 

30. Nagroda odpowiada opisowi i nie podlega przeniesieniu, wymianie ani zamianie na gotówkę w sytuacji, gdy 

potencjalny Zwycięzca nie będzie w stanie odebrać swojej Nagrody z jakichkolwiek przyczyn. W razie 



 

 

nieprzewidzianych okoliczności Turner zastrzega sobie prawo wymiany całej Nagrody lub jej elementów składowych 

na nagrody o wartości równej lub wyższej. 

31. Wszystkie Nagrody przyznane w niniejszym Konkursie podlegają opodatkowaniu według przepisów polskiego prawa. 

32. Każdy Zwycięzca oraz jego rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na uzasadniony udział w reklamie związanej z 

Konkursem, o ile zostanie o to poproszony przez Turner. Każdy Zwycięzca oraz jego rodzic/opiekun prawny wyraża 

zgodę na wykorzystanie przez Turner jego imienia i nazwiska, fotografii oraz nagrań audio i/lub wideo z jego 

wizerunkiem w reklamie odnoszącej się do Konkursu. 

33. Może dojść do zdarzeń, które uniemożliwią przeprowadzenie Konkursu lub przyznanie którejkolwiek nagrody z 

przyczyn niezależnych od Turner. W takiej sytuacji Turner może stosownie zmodyfikować Konkurs i Uczestnik 

wyraża zgodę na zwolnienie Turner z jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z powyższym. 

34. Z zastrzeżeniem postanowień wyraźnie określonych niniejszym Regulaminem, Turner nie ponosi odpowiedzialności 

za jakiekolwiek koszty lub wydatki poniesione przez Uczestnika. Zwycięzcy są odpowiedzialni za zapłatę wszelkich 

podatków należnych w związku z ich Nagrodą. 

35. Zaleca się, aby wszyscy Uczestnicy zachowali egzemplarz niniejszego Regulaminu do wykorzystania w przyszłości. 

36. Wszelkie spory lub skargi dotyczące niniejszego Konkursu powinny być adresowane do „Ben 10 oglądaj i wygrywaj”, 

Turner House 16 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7HS, Zjednoczone Królestwo i muszą zostać złożone w 

terminie dziewięćdziesięciu (90) dni od daty zakończenia Konkursu. Turner zastrzega sobie prawo do skrócenia 

czasu trwania, odstąpienia od, zmienienia lub zamknięcia niniejszego Konkursu (w tym bez ograniczenia 

oferowanych nagród), jeżeli zdecyduje według własnego uznania, że okoliczności tego wymagają. Firma Turner nie 

może zostać pociągnięta z tego powodu do odpowiedzialności prawnej w żadnym wypadku.  

37. Wydruk niniejszego Regulaminu i/lub listę zwycięzców można otrzymać, wysyłając kopertę ze znaczkiem i adresem 

zwrotnym na poniższy adres w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni od Daty Zakończenia: „Ben 10 oglądaj i wygrywaj”, 

Turner House, 16, Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7HS, Zjednoczone Królestwo. Należy określić, czy ma 

zostać przesłany Regulamin czy Lista Zwycięzców. 

38. Konkurs oraz niniejszy Regulamin podlegają przepisom prawa polskiego, a wszelkie spory (umowne lub 

pozaumowne) wynikające z niniejszego Konkursu lub Regulaminu lub z nimi związane poddawane będą 

niewyłącznej jurysdykcji sądów polskich. 


