KONKURS AKADEMIA CARTOON NETWORK 2014
OFICJALNY REGULAMIN
POLSKA

1. BY WZIĄĆ UDZIAŁW KONKURSIE UCZESTNICY NIE MUSZĄ DOKONYWAĆ ŻADNYCH
ZAKUPÓW. Konkurs AKADEMIA CARTOON NRTWORK 2014 (dalej zwany “Konkursem)”, do
którego odnosi się niniejszy regulamin 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 1927955, będącą producentem Cartoon Network
i odpowiadającą za stronę internetową www.cartoonnetwork.pl/akademia-cn (zwaną dalej „stroną
www”).
Konkurs rozpoczyna się 16 maja 2014. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do 13 czerwca
2014 („okres przyjmowania zgłoszeń”).
Głosowanie rozpocznie się 14 czerwca i zakończy 29 czerwca 2014 o północy (“okres
głosowania”).
2. KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE: Konkurs jest otwarty dla dzieci w wieku od 6 do 15
lat, zamieszkałych w Polsce i posiadających dostęp do Internetu lub telefonu, zarówno przed
rozpoczęciem okresu przyjmowania zgłoszeń, jak i w jego trakcie, 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 opiekun prawny (jeśli dotyczy) przeczytali i zaakceptowali niniejsze warunki oraz zgadzają się
na objęcie niniejszymi oficjalnymi zasadami.
3. JAK MOŻNA WIZĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE: By wziąć udział w konkursie, uczestnicy powinni
zapoznać się z instrukcjami zamieszczonymi na stronie www konkursu. Każdy uczestnik może
wziąć udział w konkursie tylko jeden raz (chyba, że instrukcje konkursu mówią inaczej).
Poprzez wzięcie udziału w konkursie i zaznaczenie klauzuli: „Przeczytałem regulamin konkursu
i uzyskałem zgodę rodziców/ opiekunów prawnych na wzięcie udziału w konkursie” uczestnik
zgadza się na to, że przesłane przez niego zgłoszenie wideo (zwane dalej „wideoklipem”)
z futbolowymi trickami zostanie opublikowane na stronie po uprzedniej akceptacji przez zespół
Cartoon Network i będzie na niej dostępne w całości lub w częściach, a uczestnikowi w zamian
nie będzie przysługiwało wynagrodzenie. Równocześnie prowadzący nie jest w żaden sposób
zobligowany do publikacji zgłoszenia w całości lub jego części. Wszystkie wideoklipy, które będą
zgodne z kryteriami zawartymi w niniejszym regulaminie i zostaną zgłoszone do konkursu
w trakcie okresu przyjmowania zgłoszeń oraz zostaną zaakceptowane przez zespół Cartoon
Network zostaną umieszczone na stronie www i zostaną poddane głosowaniu internautów
podczas okresu głosowania. Z jednego numeru IP można oddać tylko jeden głos dziennie.
Wszystkie wideoklipy zgłaszane do konkursu muszą spełniać kryteria wymienione poniżej
i prowadzący zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu i usunięcia ze strony www
wideklipów, które nie spełniają poniższych kryteriów:
A. Uczestnik musi wykazać się piłkarskimi umiejętnościami i zademonstrować przed kamerą
sztuczkę futbolową.
B. Uczestnik nie może występować w wideoklipie w ubraniach z widocznymi logotypami
i używać sprzętu sportowego z widocznymi logotypami.

C. Wideoklip nie może być dłuższy niż 1 minuta, a jego rozmiar nie może przekroczyć 10 MB.
D. Przesłany wideoklip nie może zawierać muzyki, chyba, że uczestnik posiada prawa autorskie
do zamieszczenia utworu i może je na prośbę organizatora udowodnić.
Dwadzieścia (20) wideoklipów, które otrzymają najwięcej głosów internautów w trakcie okresu
głosowania trafi do finału (autorzy tych wideoklipów dalej zwani są „finalistami”) i zostanie
zaprezentowanych jury Cartoon Network. Z półfinalistów jury wybierze jednego uczestnika, który
zaprezentował najlepszą, najciekawszą i najbardziej pomysłową sztuczkę oraz umiejętności, który
zostanie głównym zwycięzcą konkursu (dalej zwany „głównym zwycięzcą”).

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 niniejszego regulaminu 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.
5. ZWYCIĘZCA:
Na koniec konkursu jury wybierze jednego (1) głównego zwycięzcę, pod warunkiem, że jego
wideoklip został zgłoszony do konkursu zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym
regulaminie i podanymi podczas promocji konkursu.
Na koniec okresu głosowania jury wybierze jedną osobę – najlepszego komentatora, która
najciekawiej skomentowała jeden z klipów przesłanych przez uczestników
Nazwiska głównego zwycięzcy i najlepszego komentatora zostaną ogłoszone 4 lipca 2014 roku.
Na jedno gospodarstwo domowe może przypaść tylko jeden zwycięzca.
6. NAGRODY:

Nagroda główna dla głównego zwycięzcy
Główny zwycięzca konkursu w nagrodę wyjedzie na trening z piłkarzem Luizem Gustavo Diasem
do jednego z europejskich miast. Nagroda obejmuje transport z Warszawy na miejsce treningu
i do Warszawy dla dwóch osób (jednego zwycięzcy i jednego towarzyszącego mu opiekuna)
i noclegi.
Zwycięzca musi odbyć podróż w towarzystwie rodzica/ opiekuna prawnego, który jest
obywatelem Polski. Zarówno zwycięzca jaki i jego rodzic/ opiekun prawny zobowiązani są
posiadać ważne paszporty. Rodzic/ opiekun prawny jest odpowiedzialny za posiadanie wszelkich
dokumentów niezbędnych podczas podróży.
Zwycięzca i rodzic/opiekun prawny zobowiązani są odbyć podróż razem, w przeciwnym wypadku
zwycięzca utraci prawo do nagrody. Wyjazd odbędzie się do końca 2014 roku. Dokładne daty
podróży zostaną potwierdzone przez organizatora w terminie do września 2014. Zwycięzca i jego
rodzic/ opiekun prawny musza powiadomić prowadzącego o tym, czy w podanym terminie mogą
odbyć podróż i przyjąć do wiadomości, że daty podróży mogą się zmienić. Jeśli zwycięzca i jego
rodzic/ opiekun prawny nie mogą potwierdzić możliwości wzięcia udziału w wyjeździe w terminie
podanym przez prowadzącego, ma on prawo wybrać innego zwycięzcę spośród finalistów.
Rodzic/opiekun prawny zwycięzcy odpowiedzialny jest za poniesienie wszystkich pozostałych
kosztów niewliczonych w nagrodę takich jak: transport do i z lotniska w Polsce, wszelkie
przejazdy niezwiązane z treningiem, a odbyte w mieście, w którym prowadzony będzie trening,
posiłki, obsługa pokojowa, pamiątki oraz wszystkie inne przypadkowe i osobiste wydatki.
Rodzic/opiekun zwycięzcy jest odpowiedzialny za wykupienie ubezpieczenia podróżnego dla
zwycięzcy i siebie. Rodzic/opiekun zwycięzcy powinien zapoznać się z regulaminem wykupionego
ubezpieczenia przed wyjazdem i upewnić się, że ubezpieczenie pokrywa wszystkie możliwe
ryzyka.
Zwycięzca i jego rodzic/opiekun prawny wyrażają zgodę na wzięcie przez zwycięzcę udziału we
wszelkich działaniach promocyjnych i reklamowych związanych z konkursem i zgadzają się na
wykorzystanie przez prowadzącego imienia, nazwiska, podobizny i głosu zwycięzcy. Zwycięzcy ani
jego rodzicowi/opiekunowi prawnemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu wynagrodzenie.
Rodzic/ opiekun prawny głównego zwycięzcy ma obowiązek przesłać kopię
wypełnionego Oświadczenia załączonego do regulaminu w formacie pdf na adres email: kontakt@cartoonnetwork.pl i przesłać jego oryginał na adres: Turner
Broadcasting System Polska Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 36 piętro, 00-867 Warszawa
lub na adres: Turner Broadcasting System Ltd. International Marketing, Turner
House, 16 Great Marlborough Street, London W1F 7HS, United Kingdom z dopiskiem
“CARTOON NETWORK FOOTBALL COMPETITION”.
Nagroda dla najlepszego komentatora
Jeden (1) autor najlepszego komentarza do przesłanych klipów otrzyma w nagrodę tablet
Samsung Galaxy Tab 3.
Nagrody dla finalistów (z wyłączeniem Głównego zwycięzcy)
19 finalistów otrzyma zestawy gadżetów Akademia Cartoon Network 2014.
Zwycięzca konkursu oraz finaliści, których filmy wideo zostaną wybrane w głosowaniu online,
zostaną poproszeni o potwierdzenie swojego wieku przed otrzymaniem nagrody. Jeśli nie będą

mogli potwierdzić swojego wieku, prowadzący ma prawo wybrać innego zwycięzcę i inne osoby
wyróżnione z kryteriami określonymi w niniejszym regulaminie.
Wszystkie szczegóły dotyczące nagród, niesprecyzowane w materiałach promocyjnych konkursu,
pozostają do decyzji prowadzącego. Prowadzący zastrzega sobie 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 stosownego
wytwórcę, dostawcę i/lub dystrybutora. Zwycięzcy muszą zaakceptować nagrody w formie takiej,
w jakiej zostaną dostarczone, lub z nich zrezygnować. Nagród nie można przekazywać ani
wymieniać na inne artykuły lub gotówkę. Przyjmuje się, że jeśli nagroda zostanie przyznana
osobie niepełnoletniej, to zostanie przekazana jego/jej rodzicowi lub opiekunowi prawnemu po
uprzednim wyrażeniu przez niego zgody na jej przyjęcie. Jeśli zwycięzca jest niepełnoletni, za
wszystkie zobowiązania podatkowe wynikające z przyjęcia nagrody odpowiada jego rodzic/
opiekun prawny.
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.

7. OGÓLNE ZASADY I PRZEPISY. 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 organizatorowi i osobom przez niego wyznaczonym (jeśli nie jest to zabronione
przez obowiązujące prawo) na użytkowanie swojego imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania,
głosu, zachowania, zdjęć itp., bez żadnego wynagrodzenia, powiadomienia ani zezwolenia, do
celów reklamy, promocji i innych celów, 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 prowadzącego, dostępną na stronie internetowej
http://www.cartoonnetwork.pl/polityka-prywatno%C5%9Bci.
Strony wyłączone z konkursu wyraźnie zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie
roszczenia, działania, żądania i/lub odpowiedzialności za szkody, zniszczenia lub straty
jakiegokolwiek rodzaju związane z lub wynikające z uczestnictwa w niniejszym konkursie (bez
względu na przyczynę takiej szkody, zniszczenia lub straty) i/lub związane z lub wynikające
z dostarczenia i/lub późniejszego użycia lub niepoprawnego użycia jakiejkolwiek z przyznanych
nagród (w tym między innymi związane z lub wynikające z podróży i działań związanych
z odbiorem i używaniem nagród). Dla uniknięcia wątpliwości strony wyłączone z konkursu nie
zrzekają się odpowiedzialności za śmierć ani obrażenia ciała wynikłe z zaniedbań tych stron.
Wszelkie spory i skargi dotyczące konkursu powinny być kierowane na adres CARTOON
NETWORK Football Competition, 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.
Papierową kopię regulaminu i/lub listę zwycięzców można otrzymać po wysłaniu zaadresowanej
koperty zwrotnej z przyklejonymi odpowiednimi znaczkami na adres: CARTOON NETWORK
Football Competition, Turner House, 16 Great Marlborough Street, London, W1F 7HS, Wielka
Brytania. Należy również określić, czy przesłany ma zostać regulamin, czy lista zwycięzców.

Konkurs będzie prowadzony zgodnie z powyższymi warunkami oraz zgodnie z polskim kodeksem
cywilnym.
Prowadzący: Turner Broadcasting System Europe Limited

Oświadczenie
Imię i nazwisko

____________________________________________
Proszę wypełnić czytelnie DRUKOWANYMI LITERAMI

Wiek uczestnika

____________________________________________

Imię i nazwisko
rodzica/ opiekuna
prawnego

____________________________________________
Proszę wypełnić czytelnie DRUKOWANYMI LITERAMI

Adres
____________________________________________
Proszę wypełnić czytelnie DRUKOWANYMI LITERAMI
Numer telefonu

____________________________________________

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na animowanie, kopiowanie, adaptowanie, edytowanie,
użycie, wykorzystanie i publikowanie przez Turner Broadcasting System Europe Limited
(TBSL) w całości lub w części zgłoszenia wideo przesłanego przez moje dziecko na konkurs
„Akademia Cartoon Network”, jeśli moje dziecko zostanie zwycięzcą konkursu „Akademia
Cartoon Network”.
Wyrażam zgodę na publikowanie przez TBSL zgłoszenia wideo mojego dziecka w część lub
całość we wszystkich mediach znanych i tych, które powstaną w przyszłości i że z tego tytułu
ani mi ani mojemu dziecku nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.
Oświadczam, że posiadam prawo do wykorzystania utworu muzycznego zamieszczonego
w wideo i na prośbę TBSL mogę przedstawić na to dowód.
Wyrażam zgodę na tworzenie przez TBSL wszelkiego rodzaju materiałów promocyjnych
z udziałem mojego dziecka i publikowanie ich przez TBSL we wszystkich mediach znanych
i tych, które powstaną w przyszłości, jeśli moje dziecko zostanie zwycięzcą konkursu
„Akademia Cartoon Network 2014” i że z tego tytułu ani mi, ani mojemu dziecku nie będzie
przysługiwało wynagrodzenie.
TBSL nie jest zobowiązane do publikacji lub wykorzystania całości lub części wideo mojego
dziecka oraz materiałów promocyjnych z jego udziałem.
Podpis _____________________________
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego (proszę wypełnić drukowanymi literami)
_____________________________
Data _____________________________

