
Regulamin konkursu plastycznego Telewizji Kablowej Koszalin Sp. z o.o. 

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

Kablowej Koszalin 

Sp. z o.o. 

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

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

przy ul. Kotarbińskiego 3.

4. Czas trwania konkursu od 24.12.2020 r. do 15.01.2021 r.

5.    Konkurs plastyczny polega na wykonaniu pracy techniką dowolną, zgodną z tematem konkursu „Narysuj

swojego ulubionego bohatera z bajek prezentowanych na kanałach Disney”.

6. Prace konkursowe powinny być wykonane przez uczestnika samodzielnie. Uczestnikiem konkursu może

być osoba w wieku od 3 do 16 lat.

7. Prace konkursowe wraz można nadsyłać lub dostarczyć osobiście do działu reklamy Telewizji  Kablowej

Koszalin  Sp.  z  o.o.,  przy  ul.  Krzyżanowskiego  4,   do 15  stycznia  2021 r.  Rozstrzygnięcie  konkursu  z

wyłonieniem laureatów (autorów najciekawszych i najweselszych prac) odbędzie się w dniu 18.01.2021 r. na

łamach portalu www.tkk.net.pl

8. Ufundowane nagrody: 

Nagrody:

1  x  Zestaw  upominkowy  Disney  Frozen  (kredki,  farby,  flamastry,  zeszyt,  zeszyt  papierów

kolorowych, plastelina)

 3   x  zestaw:  puzzle  30 „Sophia  the  First”  Disney  Junior,  plastelina  Disney  Cars,  kolorowanki

Pidżamersi

 3  x zestaw: zeszyt Star Wars Rebels, worek Star Wars Rebel

9. Każdy  z  uczestników  zobowiązany  jest  podpisać  pracę  plastyczną  i  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 19.01.2021  r. w Dziale Reklamy przy ul. Krzyżanowskiego 4 w Koszalinie. 

12. W przypadku nieodebrania nagrody do końca lutego 2021 roku  zostanie ona przekazana do puli nagród

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


