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PEŁNE ZASADY („Oficjalne zasady”) Konkursu „Love Cartoon Network” 2017 (Polska) 

 

1. NIE TRZEBA DOKONYWAĆ JAKICHKOLWIEK PŁATNOŚCI, ABY WZIĄĆ 

UDZIAŁ W KONKURSIE LUB ZOSTAĆ ZWYCIĘZCĄ 

Firma Turner Broadcasting System Europe Limited z siedzibą w Turner House, 16 Great 

Marlborough Street, Londyn W1F 7HS, Wielka Brytania, zarejestrowana pod numerem 01927955 

(nazywana dalej „Organizatorem”), producent kanału telewizyjnego pod obecną nazwą Cartoon 

Network (nazywanego dalej „CN” lub „Kanałem”), organizuje nieodpłatny konkurs wideo pod 

nazwą „Love Cartoon Network” („Konkurs”) od 00:00:00 GMT 4 września 2017 r. („Data 

rozpoczęcia”) do 23:59:59 GMT 31 grudnia 2017 r. („Data zakończenia”) (nazywana dalej 

„Okresem przesyłania zgłoszeń”) na stronie o adresie URL 

http://www.cartoonnetwork.pl/loveCN („Strona”). 

2. JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE 

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Polski w wieku od 6 do 16 lat, którzy mają 

dostęp do Internetu przez okres trwania Konkursu z wyłączeniem pracowników Organizatora i ich 

rodziców, asystentów, firm stowarzyszonych i przedsiębiorstw zrzeszonych, ich przedstawicieli i 

bezpośredniej rodzinny oraz innych osób zaangażowanych zawodowo w Konkurs („Strony 

wyłączone”).  

Aby wziąć udział w Konkursie, wszyscy uczestnicy muszą dostarczyć podpisaną przez 

rodzica/opiekuna prawnego pisemną zgodę („Oświadczenie”), której treść jest udostępniona przez 

Organizatora na Stronie. Rodzic lub opiekun musi zaakceptować niniejsze Oficjalne zasady w 

swoim imieniu oraz w imieniu osoby niepełnoletniej. Poprzez udział w Konkursie, każdy 

uczestnik potwierdza, że będzie przestrzegać niniejszych Oficjalnych zasad i że uzyskał 

wymaganą zgodę od rodzica/opiekuna prawnego. Brak takiej zgody, która musi być częścią 

Materiałów zgłoszeniowych (definicja poniżej), spowoduje, że zgłoszenie będzie nieważne.  

Liczba zgłoszeń na osobę nie jest ograniczona, lecz jakakolwiek próba wykorzystywania 

wielu/różnych adresów e-mail, tożsamości lub innych metod, unieważni wszystkie zgłoszenia 

uczestnika, a uczestnik zostanie zdyskwalifikowany z Konkursu. Każde zgłoszenie pozwala 

uczestnikowi na przesłanie jednego (1) wideo wraz z jednym (1) Oświadczeniem.  

3. JAK PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE 

Zgłoszenia są internetowe i bezpłatne i należy je przesyłać zgodnie z instrukcjami Konkursu 

podanymi na Stronie. Uczestnicy muszą poprosić rodzica/opiekuna prawnego o przesłanie 

Materiałów zgłoszeniowych (jak zdefiniowano tutaj). Rodzic/opiekun prawny musi wcześniej 

zapoznać się z Oficjalnymi zasadami i zaakceptować je. Korzystanie ze sposobów 

automatycznych, by wziąć udział w Konkursie, będzie skutkowało dyskwalifikacją. 

Uczestnicy muszą przesłać zgłoszenie wideo na Stronę. W zgłoszeniu uczestnik powinien 

odtworzyć swój ulubiony moment z Cartoon Network, np. odgrywając scenę z jednego z 

naszych programów, w sposób dostosowany do odbiorców Cartoon Network (tzn. w wideo nie 

mogą pojawiać się wulgaryzmy, muzyka komercyjna czy odniesienia do własności intelektualnej 

uczestnika).  

Wraz z każdym zgłoszeniem rodzic/opiekun prawny uczestnika będzie musiał przesłać na Stronę 

popisane pisemne Oświadczenie w formie dostępnej na Stronie. 
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Aby zgłoszenie do udziału w Konkursie było ważne, uczestnik musi przesłać co najmniej jedno 

wideo własnego autorstwa, które odnosi się do marki Cartoon Network, nagrane przez siebie lub 

rodzica/opiekuna prawnego. Wraz z nim musi zostać przesłane Oświadczenie. Wszystkie 

zgłoszenia należy ukończyć przed wyznaczonym terminem. 

Zgłoszenia bez Oświadczenia zostaną uznane za nieważne. Uczestnicy powinni upewnić się, że w 

nagraniu widoczny jest tylko uczestnik. Pozwalamy na przesłanie tylko jednego Oświadczenia na 

zgłoszenie, w związku z czym w wideo mogą pojawić się inni członkowie rodziny (bez 

ograniczeń wiekowych), o ile Oświadczenie będzie dotyczyło wszystkich niepełnoletnich 

członków rodziny występujących w wideo. Zgłoszenia, w których pojawiają się jakiekolwiek inne 

osoby, zostaną uznane za nieważne. 

Po moderacji wszystkie ważne zgłoszenia wideo będą mogły pojawić się w Cartoon Network i 

będą mogły reprezentować Cartoon Network w odpowiednich mediach, takich jak radio i 

telewizja, a także strony Cartoon Network w mediach społecznościowych. 

Poprzez udział w konkursie uczestnicy potwierdzają, że wszystkie podane informacje są pełne, 

poprawne i nie wprowadzają w błąd. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania 

zgłoszenia w dowolnym momencie, jeśli okaże się, że uczestnik nie spełnił Oficjalnych zasad lub 

zachował się w sposób niezgodny z duchem rywalizacji lub destrukcyjny. Strony wyłączone nie są 

odpowiedzialne za niewłaściwie przesłane, niepełne, zagubione, spóźnione, nieczytelne, 

niedoręczone zgłoszenia, wszelkie problemy techniczne, sprzętowe, programowe, utracone 

połączenie z siecią lub jego brak, nieudane, niepełne, zmienione lub opóźnione transmisje danych 

lub inne błędy czy problemy, które mogą ograniczyć lub wpłynąć na możliwość uczestniczenia w 

Konkursie. Strony wyłączone nie są odpowiedzialne za inne błędy lub jakiekolwiek trudności o 

charakterze ludzkim, mechanicznym, elektronicznym, komputerowym, sieciowym, 

typograficznym, drukarskim czy innym związane z Konkursem, w tym wszelkie błędy lub 

trudności, które mogą wystąpić w związku z administracją Konkursu, przetwarzaniem zgłoszeń, 

ogłoszeniem nagrody lub jakimikolwiek materiałami związanymi z Konkursem. Strony wyłączone 

nie gwarantują, że na Stronie i/lub w grze nie wystąpią błędy informatyczne ani że 

zidentyfikowane błędy zostaną rozwiązane. Strony wyłączone nie mogą zagwarantować, że Strona 

i/lub strony, do których prowadzi Strona, nie będą zawierały wirusów lub innych elementów, 

które mogą doprowadzić do uszkodzeń sprzętu komputerowego uczestnika i/lub jego danych. W 

przypadku sabotażu, działania sił wyższych, terroryzmu lub groźby terroryzmu, wirusów 

komputerowych lub innych czynników niezależnych od Organizatora, które mogą negatywnie 

wpłynąć na integralność, administrację, bezpieczeństwo lub przeprowadzenie Konkursu, 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania, anulowania lub zawieszenia Konkursu 

(lub jego części).W przypadku anulowania, Organizator zastrzega sobie prawo do wybrania 

spośród odpowiednich, niepodejrzanych zgłoszeń otrzymanych przed wydarzeniem prowadzącym 

do anulowania Konkursu. Fałszywe lub mylne zgłoszenia lub działania będą prowadziły do 

dyskwalifikacji uczestnika. 

4. ZWYCIĘZCY 

W konkursie zostanie wyłonionych maksymalnie dwustu (200) zwycięzców (każdy z nich to 

„Zwycięzca”, a wszyscy zwycięzcy to „Zwycięzcy”). 

Zwycięzcy zostaną wybrani przez jury CN składające się z miejscowego Zespołu CN, który 

oceni wszystkie ważne i poprawne zgłoszenia, korzystając z poniższych kryteriów: 
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- odniesienie się do momentu z Cartoon Network/programu Cartoon Network, tak, jak 

opisano powyżej, 

- oryginalność zgłoszenia, 

- opracowanie graficzne, 

- wartość komiczna. 

Decyzja Organizatora jest ostateczna i wiążąca. 

Wszyscy uczestnicy wybrani w Konkursie jako Zwycięzcy zostaną zweryfikowani pod kątem 

kwalifikowalności i zgodności z warunkami określonymi w Oficjalnych zasadach. Uczestnik nie 

jest zwycięzcą do momentu, gdy nie zostanie zweryfikowana jego kwalifikowalność i do czasu, 

gdy nie zostanie zapewniona pełna zgodność z Oficjalnymi zasadami. 

5.  NAGRODY 

 

Zgłoszenie wideo każdego zwycięzcy pojawi się w kanale Cartoon Network i/lub (nie 

obowiązkowo) we wszystkich odpowiednich mediach, takich jak strony Cartoon Network w 

mediach społecznościowych w Polsce (o ile dotyczy, przybliżona wartość nagrody wynosi 

14,025 PLN minus podatki) („Nagroda”). 

Nagrody są przyznawane bez żadnej gwarancji, bezpośredniej czy pośredniej, ze strony 

Organizatora. Wszystkie szczegóły dotyczące nagród, które nie zostały tu określone, są zależne od 

Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany dowolnej nagrody (lub jej części) na 

inną o porównywalnej lub większej wartości wedle własnego uznania. Nagrody podlegają 

zasadom określonym przez odpowiedniego wytwórcę, dostawcę i/lub operatora. Nagrody muszą 

zostać przyjęte w podanej formie lub odrzucone. Nagrody nie mogą zostać przeniesione lub 

zamienione na żaden inny produkt lub odpowiadającą im wartość pieniężną. 

Uzgodniono, że jeśli Nagroda zostanie przyznana niepełnoletniemu zwycięzcy, zostanie ona 

przekazana jego rodzicowi lub prawnemu opiekunowi lub samemu (niepełnoletniemu) zwycięzcy, 

o ile posiada on pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. 

Powiadomienie o zwycięstwie zostanie wysłane do rodziców/opiekuna prawnego Zwycięzcy w 

ciągu czterech (4) tygodni od momentu przesłania zgłoszenia na adres e-mail podany w czasie 

przesyłania zgłoszenia. Uczestnicy muszą upewnić się, że adres e-mail podany w czasie 

przesyłania zgłoszenia jest poprawny i działa prawidłowo. Po przesłaniu e-maila Organizator 

może jednokrotnie (1) skontaktować się telefonicznie z rodzicem/opiekunem prawnym uczestnika 

(jeśli numer telefonu został podany w momencie przesyłania zgłoszenia). 

 

Każdy zwycięzca i jego rodzic/opiekun prawny musi wyrazić chęć otrzymania nagrody w ciągu 

trzech (3) dni od daty kontaktu. 

 

Jeśli w wyznaczonym czasie nie zostanie przesłane potwierdzenie, wszystkie części składowe 

Nagrody mogą zostać utracone, a Organizator może wybrać innego zwycięzcę. Co więcej, 

Organizator może anulować wygraną nagrodę według własnego uznania i bez wcześniejszego 

powiadomienia, jeśli nie uda się/nie da się powiadomić Zwycięzcy o wygranej i jeśli po podjęciu 

odpowiednich działań Organizatorowi nie uda się zdobyć potrzebnych informacji, by nawiązać 

kontakt. W tym przypadku Organizator będzie zmuszony do anulowania nagrody, a uczestnik nie 

będzie miał w związku z tym prawa do żadnej rekompensaty. W takiej sytuacji Organizator 

zastrzega sobie prawo do wyboru innego zwycięzcy. 

 

6. MATERIAŁY ZGŁOSZENIOWE, DANE i PRAWA DO WŁASNOŚCI 
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INTELEKTUALNEJ 

W ramach Konkursu na etapie zgłoszenia uczestnik musi:  

a. Zgłosić, czyli przesłać zgłoszenie wideo w lokalnym języku na Stronę, zgodnie z 

instrukcjami dotyczącymi Konkursu podanymi na Stronie i/lub w niniejszym dokumencie; 

rozmiar pliku ze zgłoszeniem wideo nie może przekroczyć 200 MB i musi zostać 

dostarczony w jednym z poniższych formatów: mp4, m4v, avi, mov, wmv, webm, 3gp, 

mpg; długość nagrania nie może przekroczyć 5 minut.  

b. Przesłać Organizatorowi: 

aa. swoje imię,  

bb. imię, nazwisko, adres e-mail (obowiązkowo) i numer telefonu (opcjonalnie) rodzica 

lub opiekuna prawnego uczestnika, który zostanie wykorzystany tylko w celu 

nawiązania kontaktu ze zwycięzcami, 

cc. pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (Oświadczenie), 

((a) i (b) łącznie tworzą „Materiały zgłoszeniowe”). 

Uczestnicy i rodzice/opiekunowie prawni działający w imieniu uczestników przyjmują do 

wiadomości, że zgłoszenia wideo mogą zostać edytowane, skorygowane lub zmodyfikowane 

według uznania Organizatora i przyznają Organizatorowi prawo do wprowadzenia zmian, korekt i 

modyfikacji. 

Rodzice/opiekunowie prawni w swoim imieniu oraz w imieniu uczestników zgadzają się, że 

oni/uczestnicy nie są uprawnieni do otrzymania żadnej zapłaty, uznania, przypisania autorstwa lub 

innej rekompensaty lub uznania w przypadku wykorzystania jakichkolwiek Materiałów 

zgłoszeniowych przez Organizatora lub w przypadku wykorzystania materiałów utworzonych na 

podstawie zgłoszeń wideo. 

Poprzez udział w konkursie rodzice/opiekunowie prawni w imieniu uczestników przyznają 

Organizatorowi, jego licencjobiorcom, dystrybutorom, agentom, przedstawicielom i innym 

autoryzowanym użytkownikom nielimitowane, ogólnoświatowe, nieograniczone czasowo i 

niezbywalne, podlegające cesji i zwolnione z opłat licencyjnych prawo do wykorzystywania 

przesłanych Materiałów zgłoszeniowych i/lub ich części, w tym imienia uczestnika w Kanale, 

na Stronie i/lub na dowolnej stronie mediów społecznościowych i/lub koncie związanym z 

Cartoon Network i/lub koncie posiadanym lub zarządzanym przez Organizatora lub przez 

jego partnerów w sposób przedstawiony w niniejszych Oficjalnych zasadach. 

Organizator wykorzysta Materiały zgłoszeniowe i wszelkie dane osobowe związane z 

uczestnikami i ich rodzicami/opiekunami prawnymi w celach odpowiedniej administracji 

Konkursu i dostarczenia nagród. Dalsze informacje o sposobie przetwarzania danych przez 

Organizatora można znaleźć w polityce prywatności Organizatora, dostępnej pod adresem URL 

http://www.cartoonnetwork.co.uk/privacy-policy. W celu implementacji i zarządzania Konkursem 

Organizator może przekazać dane do spółki macierzystej, zależnej albo spółki partnerskiej. 

Poprzez przesłanie Materiałów zgłoszeniowych i Oświadczenia uczestnik oraz rodzic/opiekun 

prawny uczestnika potwierdza tym samym, że: 

a. posiada wszelkie prawa i władzę do przesłania Materiałów zgłoszeniowych; 

b. Materiały zgłoszeniowe nie naruszają żadnego znaku towarowego, praw autorskich lub 

innych praw własnościowych którejkolwiek ze stron; 

c. posiada wszelkie prawa i upoważnienia potrzebne do dysponowania Materiałami 

zgłoszeniowymi oraz upoważnienia Organizatora do korzystania z nich w sposób 

określony przez Konkurs i Oficjalne zasady. 

http://www.cartoonnetwork.co.uk/privacy-policy


 

 
3176659.3 

7. OGÓLNE ZASADY I UREGULOWANIA 

Strony wyłączone z konkursu kategorycznie zrzekają się ponoszenia jakiejkolwiek 

odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, działania, żądania i/lub odpowiedzialności za 

jakiekolwiek obrażenia, szkody czy też straty związane z lub wynikające z uczestnictwa w 

Konkursie (niezależnie od przyczyny takich obrażeń, szkód czy strat), a także użycie przez 

Organizatora jakichkolwiek kadrów i/lub przesyłek i/lub użycia lub nadużycia którejkolwiek z 

nagród. Aby uniknąć wątpliwości – Strony wyłączone z konkursu nie zrzekają się 

odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z ich własnego zaniedbania. 

Wszelkie spory lub skargi dotyczące niniejszego Konkursu powinny być adresowane do Cartoon 

Network, Konkurs Love CN 2017 Polska, Turner House, 16 Great Marlborough Street, Londyn, 

W1F 7HS, Wielka Brytania i muszą zostać złożone w terminie dziewięćdziesięciu dni od Daty 

zakończenia Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania, 

odstąpienia od, zmieniania lub zamknięcia niniejszego Konkursu (w tym bez ograniczenia 

oferowanych nagród) jeżeli uzna według własnego uznania, że okoliczności tego wymagają. 

Organizator nie może być pociągnięty z tego powodu do odpowiedzialności prawnej w żadnym z 

przypadków.  

 

Oficjalne zasady podlegają polskiemu prawu. Wszelkie spory wynikające z interpretacji oraz 

wykonania Oficjalnych zasad (w tym spory i roszczenia pozaumowne), których nie da się 

rozwiązać polubownie, muszą być przedstawione w odpowiednim polskim sądzie. 

Organizator: Turner Broadcasting System Europe Limited. 


