
Regulamin konkursu „The Walking Dead”” Telewizji Kablowej Koszalin Sp. z o.o. 

1. Uczestnikami konkursu mogą być Abonenci korzystający z usług multimedialnych Telewizji Kablowej Koszalin 

Sp. z o.o. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Spółki, współpracownicy i ich rodziny.

3. Organizatorem konkursu  jest Telewizja Kablowa Koszalin Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie 

przy ul. Kotarbińskiego 3.

4. Czas trwania konkursu od 15.10.2018 r. do 26.10.2018 r.

5. Aby wziąć udział w konkursie należy: 

            Odpowiedzieć na 2 pytania konkursowe zamieszczone na www.tkk.net.pl o treści: 

1. O jakiej porze są emitowane na kanale FOX odcinki najnowszego sezonu serialu The Walking Dead?
a) W poniedziałki o godzinie 20:10
b) W poniedziałki o godzinie 22:00
c) W soboty o godzinie 20:00
d) W niedziele o godzinie 22:00

2. Wymyśl najciekawsze zakończenie serialu i zdobądź nagrodę! (max 1000 znaków)

6. Tylko osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie konkursowe oraz dostarczą w terminie odpowiedzi, będą brały

udział w rozstrzygnięciu konkursu.

7. Rozstrzygnięcie  konkursu  z  wyłonieniem  laureatów  (autorów  prawidłowej  odpowiedzi  i  najciekawszych  opisów)

odbędzie się w dniu 29.10.2018 r. na łamach portalu tkk.net.pl 

8. Ufundowane nagrody: 

              1 miejsce – kusza na zombie oraz koszulka The Walking Dead

3 x wyróżnienie: koszulka The Walking Dead

9. Każdy z uczestników zobowiązany jest podać czytelne dane osobowe zawierające:

a. Imię i nazwisko

b. telefon kontaktowy

c. e-mail zwrotny

10. Zgoda  na  przetwarzanie  danych  osobowych  na  potrzeby  konkursu.  (Dane  osobowe  uczestników  konkursu

przetwarzane  będą  wyłącznie  w  celu  związanym  z  przeprowadzeniem  konkursu,  a  po  jego  zakończeniu  ulegną

zniszczeniu. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo do wglądu, poprawiania i uzupełniania danych). 

11. Odbiór nagród nastąpi od 29.10.2018  r. w Dziale Reklamy przy ul. Kotarbińskiego 3. 

12. W przypadku nieodebrania nagrody do końca roku 2018 zostanie ona przekazana do puli nagród kolejnych konkursów

organizowanych przez Telewizję Kablową Koszalin Sp. z o.o.

http://www.tkk.net.pl/

