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Regulamin Konkursu „Daj się odkryć” 

 

      § 1 

Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem konkursu „Daj się odkryć” (zwanego dalej: „Konkursem”) jest Discovery Polska sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bielańskiej 12, 00-085 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze 
przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS: 23911(zwana dalej: 
„Organizatorem”) należąca do grupy kapitałowej spółek kontrolowanych przez Discovery Inc. z 
siedzibą w Silver Spring, Maryland, USA, (dalej jako: „Grupa Discovery”), w której skład wchodzą m.in. 
Eurosport SAS, TVN S.A. i Scripps Networks Interactive. 

2. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki przeprowadzenia Konkursu dla widzów 
programów Grupy Discovery: Eurosport 1 i Eurosport 2 (dalej: „Programy”). Konkurs jest 
przeprowadzany na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Konkurs odbywa się w okresie od 6 do 28 
października 2018 roku. W okresie trwania Konkursu zostanie przeprowadzona jedna edycja Konkursu. 

3. Udział w Konkursie jest możliwy za pośrednictwem strony internetowej DajSieOdkryc.eurosport.pl 
(dalej: „Strona Konkursowej”).  

4. Pracownicy Grupy Discovery oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w Konkursie. Przez 
członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w 
stosunku przysposobienia. 

5. Celem Konkursu jest odkrycie osób, które mają umiejętności komentatorskie, w tym potencjał do 
wykonywania zadań komentatora sportowego, także we współpracy z Organizatorem.  
 

§ 2 
Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie i niepełnoletnie od 13 lat. Pełnoletnie posiadające 
pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkające na terenie Polski oraz osoby niepełnoletnie - które 
w przypadku zgłoszenia się do Konkursu zobowiązane są do dostarczenia oświadczenia opiekunów 
prawnych wyrażających zgodę na udział w Konkursie wskazanej osoby niepełnoletniej - które spełniają 
wszystkie postanowienia, warunki i wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem (dalej 
„Uczestnik”). 

2. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, widzów Programów, którzy korzystają ze 
Strony Konkursowej. 

3. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszenia do Konkursu za pośrednictwem 
Strony Konkursowej (zwany w dalszej części Regulaminu „Zgłoszeniem konkursowym”), w ramach 
wypełniania formularza m.in. przesłać link do materiału wideo o tematyce okołosportowej 
opublikowanego uprzednio przez Uczestnika w serwisie youtube.com, przy czym szczegółowe 
wymagania lub niewiążące sugestie dotyczące oczekiwań Organizatora w stosunku do materiałów 
wideo mogą zostać opublikowane na Stronie Konkursowej. 

4. Zgłoszenie konkursowe przesłane przez Uczestnika w Konkursie nie może zawierać jakichkolwiek 
przekazów promocyjnych ani reklamowych dotyczących osób trzecich, w tym m.in. ich towarów, usług, 
znaków towarowych i/albo innych podmiotów. 

5. Zgłoszenie konkursowe w każdej edycji Konkursu będzie oceniane przez Jury Konkursowe. Organizator 
Konkursu powoła trzyosobowe Jury Konkursowe. Jury będzie podejmować decyzje większością głosów 
w głosowaniu jawnym prowadzonym w każdej z edycji Konkursu. Kryterium oceny odpowiedzi 
konkursowych jakim będzie się kierować Jury Konkursowe jest wybór najciekawszych i najbardziej 
oryginalnych i kreatywnych zgłoszeń. 

6. O przyznaniu nagrody lub nagród w edycji konkursu decyduje Jury Konkursowe.  
7. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do podania następujących 

danych: imienia, nazwiska i adresu e-mail. W celu umożliwienia szybkiego kontaktu z Uczestnikiem oraz 
weryfikacji prawidłowości podanego adresu e-mail Użytkownik może również podać numer telefonu 
kontaktowego. 

8. Imiona i nazwiska zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody w Konkursie mogą być ogłoszone 
publicznie na stronach internetowych Grupy Discovery przez okres, w którym informacja o Konkursie 
będzie na nich upubliczniona. 

9. Uczestnik Konkursu: 
a) może wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora swojego imienia, nazwiska, 

wizerunku oraz treści ze Zgłoszenia konkursowego dla celów promocji i reklamy Grupy Discovery 
oraz programów telewizyjnych i serwisów internetowych rozpowszechnianych przez podmioty z 
Grupy Discovery, poprzez akceptację oświadczeń zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym.  
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b) oświadcza i gwarantuje, że jest uprawniony i pozyskał uprawnienie dla Organizatora oraz Grupy 
Discovery na wykorzystanie imion, nazwisk, pseudonimów, wizerunku lub innych informacji 
zawartych w Zgłoszeniu konkursowym (w tym w nagranym materiale) innych niż Uczestnik osób 
wymienionych przez niego lub występujących w Zgłoszeniu konkursowym (jeśli to ma 
zastosowanie – uzyskał ich zgodę na piśmie), oraz że ponosi z tego tytułu wyłączną 
odpowiedzialność, 

c) oświadcza i gwarantuje, że jest autorem Zgłoszenia konkursowego, a treści zawarte w Zgłoszeniu 
konkursowym nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub 
pokrewnych i jest uprawniony do dysponowaniem tym materiałem. 

10. Z chwilą przesłania przez Uczestnika Zgłoszenia konkursowego, Organizator otrzymuje zgodę na 
korzystanie z treści Zgłoszenia konkursowego tj. wszystkich jego elementów w tym utworów lub zdjęć, 
filmu wideo, artystycznego wykonania, przesłanych przez Uczestnika i jest uprawniony do korzystania 
z tych praw w ramach Konkursu, a także po zakończeniu Konkursu bez jakichkolwiek ograniczeń (w 
tym bez ograniczeń czasowych), na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: 
a) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek 

nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, 
b) wprowadzania do obrotu, 
c) wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych, 
d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów 

praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. 
w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub 
nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice 
downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych 
usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów 
stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów 
z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą 
telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych), 

e) publicznego wykonania, publicznego odtwarzania; 
f) wystawiania, wyświetlania; 
g) użyczania i/lub najmu; 
h) nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub 

nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe 
przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, 
sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek 
sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.; 

i) reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub 
nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform 
cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, 
jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu). 

11. Uczestnik Konkursu przesyłając Zgłoszenie konkursowe upoważnia Organizatora do decydowania o 
sposobie oznaczenia (i podpisywania) nadesłanego przez Uczestnika Zgłoszenia konkursowego, 
podanymi przez Uczestnika danymi w celu ich opisania, w tym do usuwania słów wulgarnych i 
obraźliwych jeśli takie znajdą się w przesłanym przez Uczestnika Zgłoszeniu konkursowym. 

12. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie Zgłoszeń konkursowych 
zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści 
pornograficznych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści 
rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, 
upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i 
działaniu materiałów, a także treści naruszających prywatność osób trzecich. 

 
§ 3 

Przebieg Konkursu 
1. Zadanie Konkursowe polega na nagraniu i zamieszczeniu w serwisie youtube.com filmu wideo o 

tematyce okołosportowej zawierającego w szczególności wypowiedzi Uczestnika. Uczestnik ma prawo 
wyboru czy film zamieści w serwisie youtube.com publicznie, czy tylko dla osób dysponujących linkiem 
do filmu, co nie ma wpływu na prawa Organizatora określone w niniejszym Regulaminie, w tym w 
szczególności, § 2 ust. 10 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu. 

2. Wyłonienie zwycięzców w edycji Konkursu wynika z oceny Jury Konkursowego wszystkich Zgłoszeń 
konkursowych zgłaszanych w edycji Konkursu, a następnie wybranie, według takiego samego, w każdej 
jego edycji kryterium – najciekawszych, najbardziej oryginalnych i kreatywnych filmów.  

3. Niezależnie od wyboru zwycięzców Konkursu i przyznania nagród filmy nadesłane w ramach Zgłoszeń 
konkursowych mogą zostać publicznie omówione przez przedstawicieli Organizatora, w tym relacje z 
takiego omówienia niektórych Zgłoszeń konkursowych mogą zostać opublikowane w Internecie (na 
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stronach internetowych Organizatora i Grupy Discovery, na youtube.com lub w innych serwisach 
internetowych) przez Organizatora lub przez członka Jury Konkursowego Krzysztofa Gonciarza, na jego 
kanale w serwisie youtube.com lub w innych serwisach internetowych. Treści obejmujące omówienie 
filmów nadesłanych w ramach Zgłoszeń konkursowych mogą być dostępne publicznie na wskazanych 
stronach internetowych przez okres, w którym informacja o Konkursie będzie na nich upubliczniona. 

4. Zwycięzcy zostaną wybrani do 30 października. Zwycięzcy zostaną poinformowani o przyznaniu 
nagrody bezpośrednio przez Organizatora. W przypadku przyznania nagrody, dane Uczestnika 
konieczne do wysłania mu nagrody zostaną ustalone przez wiadomość e-mail, w okresie 5 dni 
roboczych od maila z informacją o wygranej. 

5. Ze względu na wskazany cel Konkursu, którym jest znalezienie osób posiadających potencjał 
komentatora sportowego, Organizator może przedstawić wybranym Uczestnikom propozycję 
współpracy z Organizatorem po zakończeniu Konkursu. 

 
 
 

§ 4 
Nagrody 

1. Za wydanie nagród w Konkursie odpowiada Organizator. 
2. W Konkursie przewidziano następujące nagrody: 

a. 500 złotych  (dalej: „Nagroda I Stopnia”); 
b. zestaw o łącznej wartości 217 zł brutto zawierające plecak Eurosportu (wartość 149 zł), worek 

Eurosportu (wartość 39 zł) i chusta/komin Eurosportu (wartość 29 zł) (dalej: „Nagroda II Stopnia”). 
3. W Konkursie zostaną przyznane trzy (3) Nagrody I Stopnia, po jednej dla każdego ze zdobywców trzech 

pierwszych miejsc w Konkursie oraz trzy (3) Nagrody II Stopnia, po jednej dla każdego ze zdobywców 
kolejnych miejsc od czwartego do szóstego. Uczestnik ma prawo do maksymalnie jednej nagrody w 
Konkursie. 

4. O przyznaniu nagród uczestnikom Konkursu decyduje wynik Jury Konkursowego. Nie ma możliwości 
zamiany Nagrody na inną nagrodę ani wypłaty jej ekwiwalentu w formie pieniężnej. 

5. W przypadku gdy Nagrody podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68) Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, za pobranie od zwycięzców nagród i odprowadzenie należnego podatku 
odpowiedzialny jest Organizator.  

 
 

§ 5 
Postępowanie reklamacyjne 

1. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawuje Organizator. 
2. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora: Discovery Polska sp. z o.o. 

Bielańska 12, 00-085 Warszawa, z dopiskiem „Daj się odkryć”. Za rozstrzyganie reklamacji odpowiada 
Organizator. 

3. Każda reklamacja powinna zawierać, co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres do 
doręczeń), jak również zarzuty związane z udziałem w Konkursie autora reklamacji. 

4. Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym 
wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora. 

 
 

§ 6 
Publikacja Regulaminu Konkursu 

Z treścią Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Organizatora (Bielańska 12, 00-085 Warszawa) 
oraz na Stronie Konkursowej. 
 

§ 7 
Ochrona danych osobowych 

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z Konkursem zostały 
przekazane na Stronie Konkursowej najpóźniej przy składaniu Zgłoszenia konkursowego. 

 


