
KONKURS „DOŁĄCZ DO BEN 10!”  

ZASADY KONKURSU  (“OFICJALNE ZASADY”) 

 

1. ZAKUP NIE JEST WARUNKIEM KONIECZNYM DO WZIĘCIA UDZIAŁU I WYGRANEJ W KONKURSIE 

Konkurs  pt. „Dołącz do Ben 10!” („Konkurs”), którego dotyczą niniejsze oficjalne zasady, jest 

prowadzony przez firmę Turner Broadcasting System Europe Limited (dalej zwaną „Prowadzącym”), 

spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z oficjalną siedzibą pod adresem: Turner House, 16 Great 

Marlborough Street, London W1F 7HS, Wielka Brytania, zarejestrowaną pod numerem 01927955, 

będącą nadawcą kanału Cartoon Network. 

Konkurs rozpoczyna się  9.11.2016 i trwa do 30.11.2016. Konkurs  jest dostępny pod adresem URL: 
http://www.cartoonnetwork.pl/promocja/ben10-dubbing („Strona”). 
 
2. KTO I JAK MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?  

Konkurs jest otwarty dla wszystkich, którzy w dniu zgłoszenia do Konkursu ukończyli 6 lat, a nie 

przekroczyli 15 roku życia, zamieszkałych w Polsce i posiadających dostęp do Internetu, z wyłączeniem 

pracowników Prowadzącego, jego spółki matki, spółek zależnych, powiązanych i stowarzyszonych, 

przedstawicieli Prowadzącego i takich spółek, członków najbliższej rodziny takich osób oraz wszelkich 

osób powiązanych z organizacją Konkursu („strony wyłączone z Konkursu”). Wszyscy uczestnicy muszą 

otrzymać zgodę rodzica/prawnego opiekuna na uczestnictwo w Konkursie. Poprzez wzięcie udziału w 

Konkursie każdy uczestnik potwierdza, że on/ona oraz jego/jej rodzic lub prawny opiekun (jeśli dotyczy) 

przeczytali i zaakceptowali niniejsze warunki oraz zgadzają się na objęcie niniejszymi oficjalnymi 

zasadami.  

Uczestnicy, aby wziąć udział w Konkursie powinni zapoznać się z zasadami Konkursu zamieszczonymi 

na Stronie („Uczestnik”/”Uczestnicy”). Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz. 

Zabrania się korzystania z aplikacji, w tym takich, które umożliwiają automatyczne wzięcie udziału w  

Konkursie. 

Aby wziąć udział w Konkursie należy: 

 Wejść na stronę http://www.cartoonnetwork.pl/promocja/ben10-dubbing 

 Podać imię oraz adres e-mail rodzica/prawnego opiekuna. Prowadzący wyśle na ten adres 
wiadomość e-mail, w celu potwierdzenia zgody przez rodzica/prawnego opiekuna. Zgłoszenie 
nie jest ważne dopóki rodzic/prawny opiekun nie potwierdzi zgody poprzez kliknięcie w link 
potwierdzający wysłany w wiadomości e-mail. 

 Uczestnik musi nagrać utwór audio w którym czyta fragment scenariusza widniejącego na 
stronie.  

 Wgrać utwór (dopuszczalne formaty audio: wav, aif, aiff, flac, alac, aac, ogg, mp3, m4a oraz w 
przypadku urządzeń Apple: mp4, m4v, avi, mov, wmv; plik musi mieć mniej niż 10MB) na 
stronę.  

 Poprzez wgranie utworu, uczestnik potwierdza, że jest posiadaczem praw do nagrania oraz, 
że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.  
 

Nagranie konkursowe uczestnika nie zostanie upublicznione w żadnym z etapów konkursu.  



Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnicy potwierdzają, że wszystkie przekazane przez nich 

informacje są pełne i poprawne oraz nie wprowadzają w błąd. Prowadzący zastrzega sobie prawo do 

zdyskwalifikowania, według własnego uznania i w dowolnym czasie, każdego Uczestnika, który nie 

przestrzega niniejszych oficjalnych zasad lub postępuje w sposób niesportowy albo utrudniający 

prowadzenie Konkursu. Strony wyłączone z Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za błędne, 

niepełne, zagubione, spóźnione, nielegalne ani niedostarczone zgłoszenia uczestnictwa, za problemy 

techniczne, sprzętowe, problemy z oprogramowaniem, za utracone ani nieskuteczne połączenia 

internetowe, za nieudane, niepełne, błędne ani opóźnione transmisje danych elektronicznych, ani za 

żadne inne błędy lub problemy, które mogą ograniczać lub utrudniać Uczestnikom wzięcie udziału w 

Konkursie. Strony wyłączone z Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za żadne inne błędy lub 

trudności, związane z czynnikiem ludzkim, mechanicznym, elektronicznym, komputerowym, 

sieciowym, typograficznym, drukarskim ani innym, a dotyczące Konkursu, w tym między innymi błędy 

lub trudności, które mogą dotyczyć prowadzenia Konkursu, przetwarzania zgłoszeń, ogłoszenia 

zwycięzcy lub materiałów związanych z Konkursem. Strony wyłączone z Konkursu nie gwarantują, że 

strona internetowa i/lub Konkurs będą wolne od usterek informatycznych ani że zidentyfikowane 

usterki zostaną naprawione. Strony wyłączone z Konkursu nie gwarantują też, że strona internetowa 

i/lub strony, do których odsyłają łącza ze strony internetowej, będą wolne od wirusów i innych 

elementów mogących uszkodzić używany przez Uczestników sprzęt komputerowy i/lub dane 

znajdujące się na tym sprzęcie. W przypadku aktu sabotażu, zdarzeń losowych, aktu terroryzmu i 

związanych z nimi zagrożeń, a także w przypadku działania wirusów komputerowych lub innych 

czynników pozostających poza kontrolą Prowadzącego, które mają wpływ na poprawność, 

prowadzenie, bezpieczeństwo lub odpowiednie działanie Konkursu, Prowadzący zastrzega sobie prawa 

do zmodyfikowania, anulowania lub zawieszenia Konkursu (lub jego części) według własnego uznania. 

W razie odwołania Konkursu, Prowadzący zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia wszystkich 

kwalifikujących się i niebudzących podejrzeń zgłoszeń otrzymanych przed wydarzeniem, które 

spowodowało odwołanie Konkursu. Fałszywe lub zwodnicze zgłoszenia albo działania spowodują 

wykluczeniem danego Uczestnika. 

3. ZWYCIĘZCA  

15.12.2016 jury wskazane przez Prowadzącego wyłoni jednego (1) zwycięzcę nagrody głównej. Jury 

wybierze tę osobę, której nagranie w ich ocenie jest najbardziej kreatywne i interesujące (zgodnie z 

kryteriami i wskazówkami podanymi na Stronie). 

Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników. Odwołanie do sądu jest zabronione. 

Wyłoniony zwycięzca otrzyma nagrodę pod warunkiem poprawnej weryfikacji jego/jej zgłoszenia pod 

kątem formalno-prawnym wynikającym z zasad Konkursu. 

4. NAGRODA  

W skład nagrody głównej wchodzi: 

1) rola dubbingowa w jednym z odcinków Ben 10 emitowanym na antenie Cartoon Network. Rola 

zostanie wybrana przez Prowadzącego a zwycięzca zostanie powiadomiony o szczegółach nagrania (w 

tym o scenariuszu) z wyprzedzeniem czasowym. 



2) wizyta w studiu nagraniowym SDI Media Poland w Warszawie dnia 27.01.2017 zwycięzcy konkursu 

oraz rodziców/opiekunów prawnych (maksymalnie 2 osób dorosłych i jednego dziecka). Wizyta 

zostanie zorganizowana przez Prowadzącego. W ramach wizyty, Prowadzący pokryje koszty za: 

a) transport (w obie strony) do Warszawy  zza wyjątkiem samolotu 

b) nocleg w hotelu zaproponowanym przez Prowadzącego blisko studia nagraniowego dla 

maksymalnie 3 osób w 1 pokoju  

c) transport do studia nagraniowego od/z hotelu  

Organizator konkursu nie pokrywa kosztów posiłków, ubezpieczenia podróżujących oraz innych 

wydatków.  

Wszystkie szczegóły dotyczące nagród, niesprecyzowane w materiałach promocyjnych Konkursu, 

pozostają do decyzji Prowadzącego. Zdobywcy nagrody głównej zobowiązany jest do rozliczenia i 

zapłaty wszelkich podatków (jeśli takie występują) i wszelkich innych kosztów związanych z przyjęciem 

i użytkowaniem nagrody. Prowadzący zastrzega prawo do zastąpienia według własnego uznania każdej 

nagrody (lub jej części) nagrodą o porównywalnej lub większej wartości. Użytkowanie nagród podlega 

zasadom i warunkom podanym przez stosowanego wytwórcę, dostawcę i/lub dystrybutora. Zdobywca 

nagrody musi je zaakceptować w formie takiej, w jakiej zostaną dostarczone lub z nich zrezygnować. 

Nagród nie można przekazywać ani wymieniać na inne artykuły lub gotówkę.  

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

Powiadomienie o zwycięstwie zostanie przekazane zwycięzcom drogą mailową na adres podany w 

zgłoszeniu („Powiadomienie”). Uczestnicy muszą się upewnić, że podany przez nich adres mailowy jest 

poprawny.  

Zwycięzca musi potwierdzić swoją chęć odbioru nagrody w ciągu siedmiu (7) dni od dnia uzyskania 

Powiadomienia o zwycięstwie, przekazując swoje imię, nazwisko i adres pocztowy do wysyłki nagrody. 

Niedopełnienie tego obowiązku w takim okresie będzie skutkować zaprzepaszczeniem nagrody, a 

Prowadzący będzie uprawniony do wybrania innego zwycięzcy. Prowadzący może anulować 

przyznanie nagrody według własnego uznania i bez wcześniejszego uprzedzenia, jeśli nie otrzyma od 

Zwycięzcy potwierdzenia chęci odbioru nagrody lub jeśli nagroda przesłana na adres podany przez 

Zwycięzcę nie zostanie odebrana, albo jeśli Prowadzący po podjęciu stosownych środków nie otrzyma 

informacji potrzebnych do skutecznego dostarczenia przesyłki. W takiej sytuacji Prowadzący uzna się 

za zobowiązanego do anulowania nagrody, a Zwycięzca nie będzie uprawniony do otrzymania z tego 

tytułu żadnej rekompensaty. 

Zgodnie z warunkami zawartymi w Oficjalnych Zasadach, Prowadzący może, po uprzedniej pisemnej 

zgodzie Uczestnika opublikować nazwisko Uczestnika. 

Poprzez wzięcie udziału w Konkursie i/lub zaakceptowanie jakiejkolwiek nagrody, każdy Uczestnik (lub 

jego rodzic i/lub opiekun, jeśli Uczestnik ma poniżej 18 lat) zezwala Prowadzącemu i osobom przez 

niego wyznaczonym (jeśli nie jest to zabronione przez obowiązujące prawo) na opublikowanie jego 

nazwiska na Stronie, zwłaszcza w celu promocji Konkursu oraz Strony, w dowolny sposób lub poprzez 

dowolne medium, teraz i w przyszłości, na całym świecie i bezterminowo. Informacje przekazane przez 



Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z polityką prywatności Turner Broadcasting System Europe 

Limited, dostępną na Stronie, i nie będą przekazywane żadnym stronom trzecim ani przetwarzane w 

celach innych niż służące prowadzeniu Konkursu i przekazaniu nagród. 

Wszelkie spory i skargi dotyczące Konkursu powinny być kierowane na adres: Konkurs „Dołącz do Ben 

10!”, Turner House, 16 Great Marlborough Street, London, W1F 7HS, Wielka Brytania. Takie spory i 

skargi powinny zostać zgłoszone w ciągu 90 dni po zakończeniu Konkursu i precyzować datę oraz nazwę 

Konkursu. Prowadzący zastrzega sobie prawo do skrócenia, przełożenia, zmienienia lub odwołania 

niniejszego Konkursu (w tym także oferowanych w nim nagród), jeśli według jego uznania wymagają 

tego okoliczności. Prowadzący nie może zostać pociągnięty za to do odpowiedzialności na żadnej 

podstawie. 

O każdej takiej zmianie Prowadzący zawiadomi poprzez Stronę. 

Konkurs będzie prowadzony zgodnie z powyższymi warunkami oraz zgodnie z polskim kodeksem 

cywilnym. 

Prowadzący: Turner Broadcasting System Europe Limited 


