
!
REGULAMIN KONKURSU „Miłość 24h” !!

§1 Postanowienia ogólne  !
1. Konkurs pod nazwą „Miłość 24h” (dalej „Konkurs”) odbywać się będzie na fanpage’u 

Torun24.tv na portalu społecznościowym Facebook. 
2. Organizatorem Konkursu (dalej: Organizator”) jest ShowMedia Sp. z o.o., z siedzibą 

przy ul. Wapiennej 6/8, 87-100 Toruń, NIP PL 9562182608.  
3. Konkurs organizowany jest przez wykorzystanie platformy Facebook i aplikacji 

konkursowej pod adresem: https:/ /www.facebook.com/www.Torun24.tv/
app_467939593270340, zamieszonej na fanpage Torun24.tv: www.facebook.com/
www.Torun24.tv, w dniach 06-14.02.2014 roku. 

4. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w konkursie może wziąć każda osoba fizyczna, 
powyżej 13. roku życia, posiadająca konto w serwisie Facebook. 

5. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, zarządzany ani 

w inny sposób powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami 
serwisu społecznościowego Facebook.com. 

7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 
wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną 
formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 201. poz.1540). 

8. Osoba, która przystąpiła do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego 
regulaminu, staje się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”). 

9. Konkurs prowadzony będzie na podstawie niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”). 
Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które 
Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu. 

10. Uczestnik realizuje zadania Konkursu za pomocą aplikacji konkursowej (dalej 
„Aplikacja”). 

11. Regulamin Konkursu jest dostępny w Aplikacji oraz w siedzibie Organizatora. !!!
§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie  !

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna mająca ukończone 13 lat, 
posiadająca obywatelstwo polskie, konsument w myśl art. 221 Kodeksu Cywilnego 
oraz posiadająca miejsce stałego zamieszkania w Polsce. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
3. Konkurs rozpocznie się w dniu 6 stycznia 2014 roku o godz. 11:00, a zakończy 16 

lutego o godz. 23:59:00. 
4. Warunkiem niezbędnym dla uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie konta w 

serwisie społecznościowym Facebook.com. 
5. Uczestnik realizuje zadania Konkursu za pośrednictwem Aplikacji dostępnej na profilu 

Toruń24.tv w serwisie społecznościowym Facebook.com.  
6. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na udostępnienie podstawowych informacji takich, 

jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa użytkownika.  



7. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest fanem profilu Toruń24.tv, aby móc wziąć udział w 
Konkursie wymagane jest kliknięcie znacznika „Lubię to!” dla fanpage’a. Jeżeli 
Uczestnik Konkursu jest już fanem w/w profilu może przystąpić do konkursu po 
uruchomieniu Aplikacji Konkursowej.  

8. W wypadku, kiedy Uczestnik nie zastosuje się do któregokolwiek z postanowień 
niniejszego Regulaminu jego zgłoszenie zostanie usunięte z Konkursu. !!!

§3 Zasady i przebieg Konkursu !
1. Aby przystąpić do konkursu należy polubić fanpage Torun24.tv: www.facebook.com/

www.Torun24.tv. 
2. Uczestnik konkursu umieszcza w Aplikacji zdjęcie przedstawiające go razem z 

ukochaną osobą: chłopakiem, dziewczyną, mężem lub żoną. 
3. Autor zdjęcia, które zbierze największą liczbę polubień otrzyma zestaw unikalnych 

koszulek od 3koszulki.pl. 
4. Uczestnik może przystąpić do Konkursu w dowolnym momencie w trakcie jego 

trwania. 
5. Uczestnik może dodać do aplikacji tylko jedno zdjęcie. 
6. Uczestnik podaje swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail. Dane będą wykorzystane w 

celu poinformowania Uczestnika o zwycięstwie oraz podania informacji odnośnie 
wygranej w Konkursie. 

7. Głosowanie użytkowników portalu Facebook.com na najlepsze zdjęcie odbywać się 
będzie w dniach 6.02.2014 od godz. 11:00 do 16.02.2014 do godz. 23:59:00. 

8. Głosowanie odbędzie się poprzez fanpage „Torun24.tv” na portalu Facebook.com, przy 
użyciu Aplikacji. Każdy, kto zostanie fanem „Torun24.tv” będzie mógł raz dziennie 
oddać jeden głos na jedno wybrane zdjęcie. 

9. Dodawanie zgłoszeń oraz głosowanie zakończy się 16.02.2014 roku, o godz. 
23:59:00. 

10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na fanpage'u „Torun24.tv” 17.02.2014 r. o godz. 
13:00. !

§4 Odbiór nagród ! !
1. Po zakończeniu Konkursu w zakładce „Wyniki Konkursu” na fanpage’u Torun24.tv 

pojawi się imię i nazwisko zwycięzcy Konkursu. Wyniki zostaną opublikowane w dniu 
17.02.2014 r. o godz. 13:00. 

2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej drogą mailową na podany 
przy zgłoszeniu pracy do Konkursu adres e-mail. 

3. Nagroda zostanie wysłana pocztą na wskazany przez zwycięzcę adres.  
4. Zwycięzca Konkursu nie ma możliwości zamiany nagrody. Zwycięzcy Konkursu nie 

przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w gotówce. 
5. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inne osoby. 
6. Nagroda zostanie przekazana 20.02.2014 r. o godz. 17:00 w Centrum Handlowo-

Rozrywkowym Toruń Plaza przy ul. Broniewskiego 90, w studio Plaza Cafe. 
7. Zwycięzca zobowiązany jest udzielić wywiadu oraz zaprezentować nagrodę. 
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Zwycięzcę Konkursu 

nagrody lub niepowiadomienie o przyznanej nagrodzie wynikającym z błędnego lub 
niepełnego podania przez Uczestnika Konkursu danych niezbędnych do wydania 
nagrody. 



!!!!!
§5 Reklamacje !

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać Organizatorowi na 
piśmie na adres: ShowMedia Sp. z o.o., ul. Wapienna 6/8, 87-100 Toruń, nie później 
jednak niż w terminie 7 dni od daty jego zakończenia. Po tym terminie reklamacje nie 
będą przyjmowane i uwzględniane.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie aplikacji konkursowej, a 
także funkcjonowanie sieci. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Konkursu 
zaistniałe z przyczyn technicznych lub innych niezależnych od Organizatora. !!


