
REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ
onLoteria Telewizji Szpitalnej - edycja ll"

POSTANOW!ENIA OGOLNE

'1 . Nazwa loterii audioteksowej.

Loteria audioteksowa zwana dalej ,,loterią'' prowadzona jest pod nazwą ,,LoTER|A TELEW|ZJl
SZPITALNEJ - edycja tt".

2' organizatorem loterii- zwanym dalej ,,organizatorem'' jest spÓłka PoLTV Multimedia SA z siedzibą
w opolu (45-321), przy ulicy Pomorskiej 26 , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sądzie Rejestrowym W opolu Vlll Wydział Gospodarczy KRS numer pozycji rejestru:
0000460580, NIP 754-26 -33-722.

3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie.

Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora lzby Celnej w Opolu.

4. Zasięg loterii audioteksowej'

Loteria odbywa się na terenie:

a)szpital Uniwersytecki nr2 im. Bizieta, ut. Ujejskiego 7s, g5-l68 Bydgoszcz;
b) Samodzielny Pub|iczny Zespoł ZakładÓw opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300
Przasnysz;
c) ZespÓł opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-4oo PińczÓw;
d) Samodzielny Publiczny Zespoł opiekiZdrowotnejw Bogatyni, ul' Szpitalna 16, 59-916 Bogatynia;
e) ZespÓł opieki Zdrowotnej w Chełmnie, pl' Rydygiera 1, 86-200 Chełmno;
f) Pałuckie Centrum Zdrowia Sp' z o.o' w Zninie, u|. Szpitalna 30, 88-400 Znin.
g)SzpitalSpecjalistyczny im. Ludwika Rydygieraw Krakowie, os. ZłotejJesienl 1,31-826 KrakÓw;
h) Centralny Szpital Kliniczny MSW, ul. Wołoska 137, o2-5o7 Warszawa;
i) Samodzielny Szpital Klin|czny im. orłowskiego' ul. Czerniakowska 231, oo-416 Warszawa
j)WojewÓdzkie Centrum Medyczne, al. Witosa 26,45-418 opole;
k) lnstytut Centrum Zdrowia Matki Polki, ul. Rzgowska2811289,93-338 ŁÓdŹ
l) lzerskie Centrum Pulmonologii iChemioterapii, ul. Sanatoryjna 1,58-580 Szklarska Poręba;
m) wojewodzki szpital specjatistyczny w Legnicy, ut. twaszkiewicza s, sg-z2o Legnica;
n) Strzelińskie Centrum Medyczne, ul. Wrocławska 46, 57-1oo Strzelin;
o) Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej MSW, ul. GrenadierÓw 3, 20-331Lublin.

5. Czas trwanta loterii audioteksowej.

Loteria rozpoczyna się w dniu 16.06'2014 roku, a kończy w dniu o9.o1.2o15 roku (data zakończenia
procedury reklamacyjnej).

6' WańoŚc puli nagrÓd wynosi 5640 zł brutto (słownie: pięć tysięcy szeŚcset czterdzieŚci złotych).
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DANE OSOBOWE

7. Uczestnicy loterii wyraŻaiązgodę na wykorzystanie i przetwarzanle danych osobowych uzyskanych
w związku z organizaĄą i przeprowadzeniem loterii przez organizatora lbterii w celich związanych
z organizacją i przeprowadzeniem loterii, a takŻe na oputlikowanie swego imienia, nazwiśka
i miejscowoŚci zamieszkania na stronie internetowej organizatora oraz rł Systemie Telewizji
Szpitalnej nalezącym do organizatora. Dane osobowe uc}estnikÓw loterii przetwarzane są przy
zachowaniu zasad okreŚlonych w ustawie o ochronie danych osobowych (tj Dz |J' z2OO2 r. nr 10'1poz' 926 z pożn. zmianami). Podanie danych osobowych jest dobrowolnó, ;ednat< ich nie podanie
uniemozliwia udział w loterii. Kazdy uczestnik loterii pośiada prawo wglądu do swoich danych
osobowych oraz do ich poprawiania bądŹ usunięcia.

UCZESTNICY LOTERII

B. Uczestnikiem loterii moze byc kaŻda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terenie Polski,
ktÓra spełnia wszystkie warunki określone w regulaminie loterii (z zastrzeŻeniem pkt. 9 i 10
regulaminu).

9. Uczestnik przystępując do loterii powinien zapoznac się z treŚcią regulaminu, ktÓry jest dostępny
w Systemie Telewizji Szpitalnej oraz na stronie internetowej www'poltv.[l' Uczestnik źobowiązujj'się
do przestrzegania określonych w nim zasad, jak rÓwniez potwierdza, iz spełnia wszystkie warunki,
ktÓre uprawniają go do udziału w loterii.

10. W loterii nie mogą brac udziału pracownicy iprzedstawiciele organizatora'

sPosoB UMĄDZANlA LoTERll

11. Aby wziąc udział w losowaniu nagrody uczestnik musi w Systemie Telewizji Szpitalnej wybrać
opcję: ,,Loteria Telewi4i Szpitalnej'' i następnie za pomocą tego Systemu połączonego z [ublicznąsiecią telekomunikacyjną wysłac krotką wiadomoŚc tekstową tsus) za ktorą ópłata wynosi 2 złote
brutto. Kwota ta zostanie pobrana z puli, którą dana osoba wpłaciła uprzednio d'o Systemu Telewizji
Szpitalnej, a ktÓra nie została wykorzystan a za zakup innyclr usług dostępnych w śystemie. Przeó
wysłaniem krótkiej wiadomości tekstowej uczestnik zostanie poproszony o wprowadzenie na
monitorze Systemu Telewi'ji Szpitalnej swojego numeru telefonu, ktÓry będzie słuzył do jego
identyfikacji' Numer ten będzie wprowadzany za pomocą pilota słuzącego do steiowania monitorem.

Po wysłaniu takiej krótkiej wiadomoŚci tekstowej, uczestnik na podany numer telefonu otrzyma
n|ezwłocznie potwierdzenie wzięcia udziału w loterii Za pomocą wiadomoścj SMS o treŚci.

,,Gra dla osob od 18 roku. Dolaczyles do Loterii Telewizji Szpitatnej. Wezmiesz udziat w losowaniu
telewizora marki Blaupunkt o wartosci 940 zl".

Ten zwrotny SMS jest dla uczestnika bezpłatny ijest dla niego dowodem wzięcia udziału w loterii'

12- Kazde zgłoszenie w formie SMS-a wraz z identyfikującym go numerem telefonu zostaje
zarejestrowane w systemie elektronicznym organizatora, jako 1eono uprawnienie do udziału
w losowaniu nagrody.

13- Zgłoszenia przyjmowane są do kolejnych rund. KaŻda runda trwa od rozpoczynającego rundę
poniedziałku od godz. 00:00 do kończącej rundę niedzieli do godz. 23:59. Loteria podzielona jest na
następujące rundy:

Runda 1: od godz. 00:00 dnia 16.06.2014 r. do godz. 23:59 dnia i3.0r.2014 r.
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Runda 2. od godz.00:00 dnia 14.07.2014 r. do godz. 23:59 dnia to.o8.2o1!,[{. 1Gj-)/.'-'



Runda 3: od godz" 00:00 dnia jj.08.2014 r. do godz. 23:b9 dnia 14.09.2014 r.

Runda 4: od godz. 00:00 dnia 1s.09.2014 r. do godz. 23:59 dnia j2.10.20j4 r.

Runda 5: od godz. 00:00 dnia 13.10.2014 r. do godz. 23:59 dnia j6.11.2014 r.

Runda 6: od godz. 00:00 dnia 17.11.20j4 r. do godz. 23:59 dnia j4.12.20j4 r.

14. Zgłoszenia SMS zawierające błędny numer telefonu nie są uwzględniane w loterii.

NAGRODY

'l5. Nagrodami w loterii są:

Dla kazdej rundy jeden telewizor marki Blaupunkt o przekątnej 32 cale o wańoŚci 94O zł brutto dla
zgłoszeń SMS wysłanych z Systemu Telewizji Szpitalnej w czasie trwania danej rundy.

Łączna wańoŚc puli nagrÓd w loteriiwynosi: 5640 zł brutto.

LOSOWANIE NAGROD

'16' Losowania nagrod odbywają się w siedzibie organizatora w przeciągu dwÓch dni następujących
po dniu zamknięcia rundy spośrod wszystkich zgłoszeń nadesłanych w ciągu trwania rundy
poprzedzĄącej dane losowanie. Losowania odbywają się przy uzyciu komputera Wyposazonego
W oprogramowanie umozliwiające losowy wybór zgłoszenia z elektronicznej bazy danych. W bazie
danych znajdują się wszystkie zgłoszeniazrealizowane W ramach danej rundy w postaci zapisanego
numeru telefonu' osoby, ktore zgłosiły się wielokrotnie mają w bazie do losowania powtórzony swoj
numer tyle razy, ile zgłoszeń dokonały. Do laureata losowane są cztery osoby rezeruowe. osoby
rezerwowe są wykorzystane tylko do procedury opisanejw punkcie 18 regulaminu loterii.

17. w dniu losowania podejmowane Są prÓby nawiązania połączenia telefonicznego w celu ustalenia
zwycięzcy loterii. Połączenie telefoniczne jest dokonywane na numer telefonu laureata wyłoniony
podczas losowania. Rozmowa z laureatem jest nagrywana.

18. Laureat zobowiązany jest odebrac połączenie telefoniczne, wyrazic zgodę na nagranie rozmowy
telefonicznej, potwierdzic swoje uczestnictwo w loterii, podac swoje dane osobowe (imię' nazwisko,
adres zamieszkania), złoŻyc oświadczenie o ukończeniu 18 roku Życia, wyrazic zgodę na
przetwarzanie danych osobowych oraz złoŻyc oŚwiadczenie o braku przesłanek uniemozliwiających
otrzymanie nagrody w loterii (dotyczy punktu 10 regulaminu).

PrÓba uzyskania połączenia z laureatem podejmowana jest trzykrotnie, przy czym za kazdym razem
oczekiwanie na połączenie powinno obejmowac od 4 do 6 sygnałow. W przypadku sygnału ,,zajętości'',
następna próba połączenia zostaje przeprowadzona po minimum 10 minutach. W przypadku braku
połączenia lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie prÓba połączenia po
minimum 10 minutach.

Jezeli pomimo podjęcia trzech prob zrealizowania połączenia telefonicznego z laureatem, nie uda się
uzyskać połączenia, wÓwczas podjęta zostaje proba nawiązania połączenia telefonicznego z pierwszą
osobą rezerwową, dla ktÓrej jest powtarzana procedura niniejszego punktu regulaminu. osoby
rezerwowe są weryfikowane W l<olejnoŚci ich wylosowania. W przypadku nie'sgeiĘlprrla"V/W warunkow
przez pienłszą osobę rezerwową procedura weryfikacyjna jest powtar',.ffilł uł'i:(ia1 kazdego
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kolejno wylosowanego rezerwowego uczestnika. W przypadku nieprzyznama nagrody pozosta.;e ona
w dyspozycji Organizatora.

19. Podczas rozmowy telefonicznej z laureatem, o ktÓrej nowa W punkcie
wyrazic zgodę na podpisanie oświadczenia' w ktorym wymagane jest:

a) wyrazenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na
ogłoszenie wyn ikÓw losowania,

b) oŚwiadczenie, iz spełnia przesłanki uprawniające go do udziału
przesłanek uniemozliwiających otrzymanie nagrody w loterii,
W przypadku nie spełnienia tego warunku, nagroda nie jest
w dyspozycji Organizatora.

poprzednim laureat musi

potrzeby loterii oraz na

w loterii oraz o braku

wydawana i pozostaje

20' organizator nie ponosi odpowiedzialnoŚci za jakiekolwiek spory dotyczące prawa własności do
posiadanych telefonÓw komÓrkowych, ktÓrych numery uczestnicy podają przy wykupieniu loterii.

oGŁAszANIE WYNlKoW

2'1. lmię, nazwisko oraz miejscowoŚć zamieszkania laureatÓw publikowane są na stronie www.poltv.pl,
oraz w Systemie Telewizji Szpitalnej nalezącej do organizatora w terminie od 18.07.2014 r' do
09.01 .2015 r.

ODBIOR NAGROD

22. Nagroda jest dostarczana pod wskazany adres do 3 dni roboczych od dnia wyłonienia laureata.
Jezeli laureat będzie przebywał 1eszcze na terenie szpitala iwyrazi ńa to zgodę, to nagrooa zostanie
mu uprzednio zaprezentowana na terenie szpitala.

23- organizator nie ponosi odpowiedzia|ności za nieprawidłowoŚci związane z opÓŻnieniem lub
niedoręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przezlaureata adresu lub innych danych, na
który to adres została wysłana nagroda.

24- organizator nie ponosi odpowiedzialnoŚci za zmianę danych uniemoŻliwiających przekazanie
laureatowi nagrody, jak rÓwniez za niemoznoŚc odbioru lub nieodebranie nagróóy, z 1briqrolwiekprzyczyny lezącej po stronie laureata' W takim przypadku laureat traci prawo oo ńagóoy. 

-

oDPoWlEDzlALNośc PoDATKoWA

25. organizator oświadcza, 
- 
iz nagrody są przekazane, w ramach niniejszej loterii, zgodnie

z prze-pisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osÓb iizyćznycn fi' t.-Dz.U.
22012 r. poz.361).

NADzoR NAD PRAWlDŁoWoŚcĄ URzĄDzANlA LoTERI!

26' organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowoŚcią urządzania loterii zwaną
dalej ,,Komisją" i wydał regulamin jej działania. W skład wewnętrznej Komisji wchodzi osoba
posiadająca Świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansow. Po zakończeniu loterii
sporządzony zostanie protokoł z przebiegu loterii.

zAsADY PosTĘPoWANlA REKLAMAGYJNEGo
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28' Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie
pisemnej (listem poleconym) na adres: POLTV Multimedia SA, ul. pomorska 26, 45-321 Opole
z dopiskiem ,,LOTER|A TELEW|ZJl SZP|TALNEJ _ reklamacja''. Reklamacja powinna zawieraĆ: imię,
nazwisko, dokładny adres uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, ktorego dotyczy reklamacja, treść
Żądania wraz zjej uzasadnieniem oraz podpis.

29. Rozpatrywanie reklamacji tnła do 7 dni, licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia
reklamacji, włączĄąc w to wysłanie zawiadomienia do uczestnika o wyniku reklamacji" Po
wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia
nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym'

PwEDAWNlENlE RoszczEŃ

30. Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało
się wymagalne.

31. Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia
udz ie len ia przez or ganizator a od powiedzi n a rekla macj ę.

PosTANoWlENIA KoŃcoWE

32' KaŻda zmiana niniejszego regulaminu Wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora lzby Celnej
w Opolu.

33. Niniejszy regulamin jest udostępniony uczestnikom loterii do wglądu w siedzibie organizatora oraz
jest on zamieszczony w Systemie Telewizji Szpitalnej i na stronie internetowej www.poltv.pl. Na
pisemne Życzenie uczestnika loterii, otrzymuje on kopię regulaminu po przesłaniu przez niego
zaadresowanej koperty ze znaczkiem na adres: POLTV Multimedia SA, ul. pomorska 26, 4S-32j
opole z dopiskiem ,,LorERtA TELEW|ZJt szptrALNEJ edycja il - regutamin".

34. operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług
telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomoŚci SMS w ramach usługi.

35. lnfolinia dotycząca loterii czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 20:00 pod
numerem telefonu 77 543'09.94 - opłata według stawki operatora oraz pod adresem:loteria@poltv.pi

36. w sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie
przepisy prawa polskiego.
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POLTV Multimedia S.A.
ul. Pomorska 26,45-321 Opcle
tel. 7 7 45 1 ) 3OA, f ax 17 45Et 5l 8

NIP:7542633722
REGON:53160372a
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