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REGULAMIN KONKURSU  
LEGO MASTERS 

 

1. Postanowienia ogólne  

 

1.1. ”LEGO MASTERS” jest to konkurs zręcznościowy dla dzieci i dorosłych w wieku od 12 

lat (dalej Konkurs). Konkurs trwa od dnia 15.07.2022 r. do 15.09.2022 r.  

1.2. Konkurs przeprowadzany jest przez organizatora na zasadach określonych w niniejszym 

regulaminie (dalej Regulamin). 

1.3. W trakcie Konkursu realizowana jest jednocześnie audycja telewizyjna pod nazwą „Lego 

Masters” począwszy od zakończenia castingów do zakończenia zdjęć do odcinków 

audycji. Przy tym konkurs trwa do szóstego odcinka audycji telewizyjnej a odcinek  

siódmy jest odcinkiem dodatkowym, charytatywnym (łącznie zwanym dalej Audycją). 

Producentem telewizyjnym Audycji i organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą 

Endemol Polska  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 15a, wpisana 

do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000075065 (dalej Organizator). 

Nadawcą Audycji będzie spółka pod firmą TVN S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213007 (dalej Nadawca 

Audycji lub TVN S.A. ).  

1.4. Uczestnikiem Konkursu jest osoba dorosła lub dziecko w wieku od 12 (słownie: 

dwunastego) roku życia, którego rodzic lub pełnoprawny opiekun przedstawi w 

odpowiednim czasie wymagane Regulaminem dokumenty, a która następnie zostanie 

zaproszona na spotkanie z przedstawicielem Organizatora i która następnie zostanie 

zaproszona do udziału w  Konkursie i Audycji (dalej Uczestnik).  

1.5. Drużyna – w regularnych odcinkach od 1 do 6 odcinka Audycji składa się z 2 (dwóch) 

Uczestników. Skład Drużyn odcinka specjalnego (odcinka 7) zostanie określony przez 

Organizatora. 

1.6. Jury to osoby fizyczne wskazane przez Organizatora do oceny Uczestników, ich 

umiejętności w budowie z klocków. Jury wyłania zwycięzcę lub zwycięzców Konkursu. 

1.7. Okres realizacji Audycji i Konkursu to okres w którym Uczestnik lub Uczestnik 

niepełnoletni wraz z jego rodzicem lub opiekunem pozostaje w pełnej dyspozycji 

Organizatora, co oznacza bycie w gotowości do uczestniczenia w Audycji i Konkursie. 

Przewidywany okres realizacji Audycji to 08.08.2022-15.09.2022 r.  

1.8. W okresie realizacji Audycji Uczestnik pełnoletni jak i Uczestnik niepełnoletni  i jego 

rodzic lub opiekun prawny uczestniczący w Konkursie będą zobowiązani na wezwanie 

do oddawania w depozyt osobie wskazanej przez Organizatora wszystkich urządzeń 

elektronicznych, multimedialnych w tym telefonów, smartfonów, aparatów 

fotograficznych, kamer, tabletów i innych urządzeń. Z urządzeń tych Uczestnik i jego 

rodzic lub opiekun nie będą mogli korzystać w okresie realizacji zdjęć do Audycji.    

1.9. W rozumieniu Regulaminu przedstawicielem ustawowym Uczestnika/pełnoprawnym 

opiekunem Uczestnika jest osoba lub osoby fizyczne, upoważnione z mocy prawa do jego 

reprezentowania bez ograniczeń. 
 

2. Uczestnicy  
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2.1. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie dorosły lub dziecko, które dnia 15.07.2022 r. 

będzie miało nie mniej niż 12 lat. Uczestnik musi ponadto spełniać wszystkie 

postanowienia i warunki wynikające z Regulaminu. 

2.2. Członkowie rodzin pracowników Organizatora Konkursu oraz Nadawcy Audycji nie mogą 

brać udziału w Konkursie. Przez członków rodziny rozumie się: zstępnych, zstępnych 

rodzeństwa i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, małżonków oraz osoby 

pozostające we wspólnym pożyciu z Uczestnikiem. 

2.3. Przystąpienie do Konkursu oznacza, że Uczestnik lub Uczestnik niepełnoletni i jego 

rodzice lub pełnoprawni opiekunowie zapoznali się z Regulaminem Konkursu, akceptują 

jego postanowienia i zezwalają na wykorzystywanie swoich danych osobowych, głosu, 

wizerunku, wypowiedzi zgodnie z regulaminem oraz innymi dokumentami 

przygotowanymi na potrzeby Konkursu oraz Audycji.    

2.4. Uczestnik oraz Uczestnik niepełnoletni i jego opiekun/rodzic nie mogą w trakcie Konkursu 

oraz realizacji Audycji wygłaszać opinii i poglądów, których treść lub forma mogą być 

uznane za sprzeczne z prawem, naruszać prawa osób trzecich, używać słów lub gestów 

powszechnie uznawanych za obraźliwe. Uczestnik oraz osoby mu towarzyszące 

zobowiązane są do zachowania kultury osobistej w trakcie Konkursu i Audycji, w 

szczególności do pracowników oraz współpracowników Organizatora. 

2.5. Uczestnik oraz  opiekun Uczestnika niepełnoletniego w czasie Konkursu, w tym podczas 

realizacji zdjęć do Audycji z jego udziałem nie mogą reklamować towarów, usług, 

podmiotów, a także podejmować jakichkolwiek działań kryptoreklamowych.  

2.6.  Przystąpienie do Konkursu poprzez zgłoszenie do Konkursu w trybie określonym w pkt. 

3 Regulaminu, oznacza że Uczestnik oraz Uczestnik niepełnoletni i jego pełnoprawni 

opiekunowie: 

a) akceptują warunki Regulaminu i zobowiązują się do ich przestrzegania, 

b) wyrażają zgodę na nieodpłatne uczestnictwo w Audycji w zakresie określonym w 

Regulaminie oraz w działaniach marketingowych i promocyjnych według wskazania 

Organizatora w trakcie realizacji Audycji, jej emisji, oraz po jej zakończeniu, 

c) wyrażają zgodę na swobodne wykorzystanie przez Organizatora, Nadawcę Audycji lub 

ich następców prawnych ich udziału w Konkursie i Audycji zarówno w części jak i całości, 

również w postaci dowolnych fragmentów, 

d) wyrażają zgodę na nieograniczone czasowo i ilościowo korzystanie przez Organizatora, 

Nadawcę Audycji lub ich następców prawnych ze swoich wizerunków, głosu, wypowiedzi 

w całości i we fragmentach w celach związanych z organizacją Konkursu, produkcją i 

rozpowszechnieniem Audycji oraz działaniami reklamowymi i promocyjnymi z tym 

związanymi oraz przenoszą – na zasadach określonych w umowie zawartej z 

Organizatorem – prawa do utworów lub artystycznych wykonań stworzonych lub 

wykonanych przez nich w związku z Konkursem lub Audycją (w tym projektach 

szablonach budowli). 

2.7. Zezwolenie, o którym mowa w pkt 2.6. (lit. d) odnosi się do wszystkich pól eksploatacji 

znanych w chwili realizacji Audycji, a w szczególności: 

 

a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek 

nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, 

cyfrowo, 

b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na 

jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie 

magnetycznej, cyfrowo, 
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c) wprowadzanie do obrotu, w tym w postaci zabawek, wprowadzanie do pamięci 

komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych,    

d) publiczne udostępnianie 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 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) publiczne wykonanie, publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń 

analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i 

odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub 

telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy 

MP3, iPod, iPhone itp.),  

f) wystawianie, wyświetlanie, użyczanie i/lub najem egzemplarza Audycji lub fragmentów 

Audycji, 

g) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne 

lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz 

bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci 

kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, 

jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp., 

h) reemitowanie analogowe oraz cyfrowe 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) itp. 

2.8.  Uczestnicy biorą udział w konkursie i audycji w ramach dwu osobowych drużyn.  W 

przypadku gdy w drużynie jest osoba niepełnoletnia drugim członkiem drużyny będzie 

osoba pełnoletnia.  

 

3. Zgłoszenie 

 

3.1. Żeby wziąć udział w Konkursie oraz Audycji, kandydat na Uczestnika oraz w imieniu 

uczestnika niepełnoletniego jego rodzice lub inni pełnoprawni opiekunowie zobowiązani 

są: 

a) zapoznać się z Regulaminem udostępnianym przez Organizatora Konkursu, a następnie 

dokonać zgłoszenia do Konkursu, 

b) wskazać drugą osobę, która również zgłosi się jako członek drużyny biorącej udział w 

Konkursie, 

c) wysłać zgłoszenie do Konkursu i Audycji. 

3.2. W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić dostępny na wskazanej stronie internetowej 

formularz zgłoszeniowy oraz inne wskazanej tam dokumenty, a następnie przesłać je do 

Organizatora.  

3.3. Każda z osób zgłaszających się do Konkursu i Audycji musi oprócz formularza 

zgłoszeniowego (według wzorów udostępnionych przez Organizatora) dostarczyć do 

Organizatora następujące dokumenty: 
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a) podpisane oświadczenie o zgodzie na uczestnictwo w Konkursie i Audycji oraz zgodzie 

na rozpowszechnianie wizerunku a w przypadku Uczestników niepełnoletnich przez 

obydwoje rodziców lub pełnoprawnych opiekunów kandydata na Uczestnika;  

b) oświadczenie o zachowaniu poufności podpisane przez Uczestnika lub w przypadku 

nieletniego Uczestnika jego pełnoprawnych opiekunów/rodziców; 

c) oświadczenie o akceptacji Regulaminu i spełnianiu wymogów dla Uczestnika Audycji i 

Konkursu podpisane przez kandydata na Uczestnika lub w przypadku nieletniego 

Kandydata podpisane przez rodziców/pełnoprawnych opiekunów kandydata na 

Uczestnika;  

d) oświadczenie o braku  jakichkolwiek zobowiązań reklamowych kandydatów na 

Uczestników oraz osób im towarzyszących podpisane przez Kandydata lub 

rodziców/pełnoprawnych opiekunów kandydatów na uczestnika Audycji. 

3.4.  Organizator zastrzega, że w trakcie Konkursu może wymagać od kandydatów na 

Uczestników, Uczestników, i osób im towarzyszących, w tym rodziców lub innych 

opiekunów prawnych innych oświadczeń, zaświadczeń, opinii, o czym będzie 

informował na bieżąco. 

3.5.  Dokumenty i oświadczenia w imieniu osób niepełnoletnich podpisują oboje rodzice, a w 

przypadku ich braku inni pełnoprawni opiekunowie. Dokumenty muszą być wypełnione 

pismem drukowanym oraz czytelnie podpisane. 

3.6.  Przesłanie lub przekazanie zgłoszenia w trybach wskazanych w Regulaminie nie daje 

gwarancji uczestnictwa w Audycji i Konkursie. Również prowadzenie rozmów, żądanie 

przez Organizatora dodatkowych dokumentów lub informacji nie jest równoznaczne z 

wybraniem danej osoby na Uczestnika Konkursu.  

3.7.  Organizator zwróci się do wybranych przez siebie kandydatów na Uczestników i zaprosi 

ich do udziału w Konkursie. Decyzje Organizatora dotyczące wyboru Uczestników są 

podejmowane arbitralnie i samodzielnie. Podstawowymi kryteriami dokonania wyboru 

są:  umiejętność budowania z klocków LEGO oraz atrakcyjność odpowiedzi kandydata 

na Uczestnika na zadane pytania. 

3.8.  Organizator poinformuje wybranych kandydatów na Uczestników do dnia 15 lipca 2022 

roku o przejściu do Konkursu. W przypadkach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie 

prawo zwrócenia się do zgłaszających się po tym terminie.  

 

4. Obowiązki Uczestników  

 

4.1.  Wybór na Uczestnika Konkursu i Audycji zostaje potwierdzony zawarciem umowy 

Organizatora z Uczestnikiem, a w przypadku niepełnoletnich Uczestników z jego 

rodzicami lub pełnoprawnymi opiekunami. Tylko zawarta umowa stanowi potwierdzenie 

uczestnictwa w Konkursie i Audycji. Do chwili zawarcia umowy w formie pisemnej 

kandydat na Uczestnika nie uzyskuje jakichkolwiek uprawnień związanych z udziałem w 

Audycji i Konkursie. Umowy zostaną zawarte w terminach i miejscach wskazanych przez 

Organizatora. 

4.2.  W trakcie Konkursu i Audycji budowle drużyn Uczestników będą podlegać ocenie Jury. 

Ocena Jury będzie pozytywna lub negatywna. Ocena ta może polegać na pochwale, jak 

również wskazaniu błędów popełnionych w trakcie danego zadania w Konkursie. Całość 

zdarzeń podczas Konkursu jest rejestrowana w Audycji i będzie utrwalona i 

rozpowszechniana zgodnie z Regulaminem lub odrębnymi umowami. 

4.3. W czasie trwania Konkursu i realizacji Audycji Uczestnicy lub niepełnoletni Uczestnicy 

z wybranymi rodzicami/pełnoprawnymi opiekunami pozostają do dyspozycji 

Organizatora.  
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4.4.  Uczestnicy, Rodzice Uczestników lub ich pełnoprawni opiekunowie  akceptują, że 

zdjęcia do Audycji i Konkursu będą wykonywane codziennie przez kilka godzin, na co 

wyrażają zgodę.  

4.5.  W Okresie realizacji Konkursu rodzice/opiekunowie niepełnoletnich Uczestników lub 

dorośli Uczestnicy zobowiązują się do posiadania przy sobie włączonego telefonu 

komórkowego, którego numer został wskazany w formularzu zgłoszeniowym, odbierania 

połączeń telefonicznych oraz sprawdzania poczty elektronicznej wskazanej w formularzu 

zgłoszeniowym i pozostawania w bieżącym kontakcie z Organizatorem. 

4.6. Uczestnicy, rodzice Uczestników lub ich pełnoprawni opiekunowie przyjmują do 

wiadomości i akceptują, że Konkurs stanowi element Audycji. W związku z tym 

Uczestnicy oraz osoby im towarzyszące zobowiązani są w okresie realizacji Konkursu do 

wykonywania zaleceń i wskazówek przedstawicieli Organizatora odnoszących się do 

przebiegu Konkursu  i realizacji Audycji. W szczególności Uczestnicy, rodzice lub 

pełnoprawni opiekunowie towarzyszący niepełnoletnim Uczestnikom zobowiązują się 

do: 

a) umożliwienia wykonywania im zdjęć, realizacji materiału telewizyjnego, 

b) stawiania się punktualnie we wskazanych przez przedstawicieli Organizatora terminach i 

miejscach,  

c) wykonywania zadań konkursowych zadanych przez Jury, 

d) nieutrudniania zdjęć, realizacji dźwięku w szczególności poprzez szeptanie, zasłanianie 

twarzy, wyłączanie mikrofonów i inne tego typu działania, 

e) brania aktywnego udziału w przedsięwzięciach towarzyszących Audycji i Konkursowi, w 

szczególności w przedsięwzięciach promujących Audycję, Konkurs, Organizatora, jego 

towary lub usługi, 

f) każdorazowego informowania przedstawicieli Organizatora o chęci opuszczenia miejsca 

Konkursu i Audycji w trakcie ich realizacji. 

4.7. Uczestnicy, lub pełnoprawni opiekunowie/rodzice towarzyszący niepełnoletnim 

Uczestnikom są zobowiązani do informowania Organizatora o przeciwwskazaniach do 

udziału w Konkursie oraz Audycji przed przystąpieniem do Konkursu, w szczególności 

przeciwskazaniach zdrowotnych Uczestników. 

4.8.  Uczestnicy, ich rodzice lub pełnoprawni opiekunowie są zobowiązani do informowania 

Organizatora o wszelkich trudnościach, przeszkodach, problemach wynikłych w trakcie 

Konkursu oraz realizacji Audycji. 

4.9.  Organizator może na każdym etapie Konkursu i Audycji wykluczyć Uczestnika z udziału, 

w następujących przypadkach: 

a) w którym udział Uczestnika mógłby stwarzać niebezpieczeństwo dla jego zdrowia lub 

zdrowia innych Uczestników, członków Jury, członków ekipy realizującej Audycję oraz 

Konkurs, 

b) niewykonywania poleceń, wskazówek Organizatora lub jego przedstawicieli, 

c) nieprzestrzeganie terminów wskazywanych przez Organizatora lub niepunktualne 

stawianie się w wyznaczonych miejscach realizacji Konkursu, Audycji lub innych 

zdarzeń związanych z nimi, 

d) złamanie zasad poufności obowiązujących Uczestnika lub osoby mu towarzyszące, 

e) stwierdzenia nieprawdy w oświadczeniach lub dokumentach przedłożonych 

Organizatorowi przed przystąpieniem do Konkursu i Audycji lub przedstawionych w ich 

trakcie, 

f)  złamania zasad Regulaminu, 

g)  nieprzewidzianej sytuacji takiej jak choroba, zdarzenie losowe, wypadek jego lub  

członka drużyny a także inne wydarzenie mające wpływ na realizację Audycji z danym 

Uczestnikiem 
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4.10. Uczestnikowi, osobom mu towarzyszącym w tym rodzicom lub pełnoprawnym 

opiekunom nie wolno fotografować ani rejestrować pracy ekipy realizacyjnej Audycji i 

Konkursu, innych Uczestników, osób towarzyszących Uczestnikom, członków Jury, na 

jakichkolwiek urządzeniach w tym urządzeniach elektronicznych. 

4.11. Uczestników oraz osoby im towarzyszące, rodziców, pełnoprawnych opiekunów w 

okresie Konkursu oraz do końca premierowej emisji ostatniego odcinka Audycji 

obowiązuje całkowity zakaz kontaktowania się z prasą i wszelkimi innymi mediami, jak 

również zamieszczania informacji w mediach społecznościowych we wszelkich 

sprawach związanych z Konkursem lub Audycją. Uczestnik oraz rodzice lub 

opiekunowie mają obowiązek zachowania całkowitej poufności dotyczących Konkursu, 

Audycji ich przebiegu, w szczególności warunków technicznych, organizacyjnych, 

personalnych, przebiegu Konkursu, zadaniach, zwycięscy konkursu, itd. Obowiązek 

zachowania poufności dotyczy również mediów społecznościowych, a także  

informowania o udziale w Audycji osób trzecich za wyjątkiem instytucji oraz osób, 

których zaświadczenia, oświadczenia lub opinie wymagane są Regulaminem.  

4.12. Na żądanie Organizatora Uczestnicy i osoby im towarzyszące są zobowiązane do 

udzielania wywiadów, komentarzy dla mediów, w tym mediów społecznościowych. 

Wszystkie wywiady, komentarze, jakich udzielają Uczestnicy lub ich rodzice albo 

pełnoprawni opiekunowie muszą być autoryzowane przez Organizatora. Obowiązek ten 

obejmuje okres do końca premierowej emisji ostatniego odcinka Audycji. 

4.13. Uczestnicy lub ich rodzice albo pełnoprawni opiekunowie są obowiązani przekazać 

Organizatorowi po zakończeniu danej konkurencji plany, szablony projektów według 

których powstały budowle realizowane w ramach Konkursu i Audycji, które zrobili w 

danym dniu.  

4.14. Uczestnicy oraz  rodzice lub prawni opiekunowie Uczestników niepełnoletnich akceptują, 

iż wszelkie plany lub szablony budowli realizowanych w ramach Konkursu lub ukazane 

w Audycji nie mogą być prezentowane w jakichkolwiek mediach, publikowane i 

komentowane bez uprzedniej zgody Organizatora. 

 

5. Zasady w Konkursie i Audycji 

 

5.1. Do Audycji zostanie zakwalifikowanych 6 ( sześć)  drużyn 2 (dwu) osobowych. 

5.2. W trakcie Konkursu Uczestnik samodzielnie lub w ramach swojej drużyny będą tworzyli 

budowle z klocków dostarczonych wyłącznie przez Organizatora. Zakazane jest 

używanie własnych klocków i jakichkolwiek materiałów pomocniczych w tym 

projektów, instrukcji, planów budowli, własnych figurek, separatorów klocków itd. 

5.3. Uczestnicy muszą w pełni uczestniczyć i współpracować przy realizacji wszystkich 

zadań. 

5.4. Uczestnicy nie mogą kleić, ciąć ani modyfikować żadnych elementów. 

5.5. W trakcie pobytu Uczestnika na planie Audycji i Konkursu przedstawiciele Organizatora 

oraz członkowie Jury mogą w dowolnym momencie rozmawiać z Uczestnikiem, również 

w trakcie budowy.  

5.6. Jeśli Uczestnik zostanie poproszony o rozmowę to musi porozmawiać z prowadzącym 

Konkurs i Audycję.  Nie oznacza to jednak, że otrzyma on dodatkowy czas na budowę. 

Czas jest odliczany na realizację zadań bez przerwy nawet w trakcie rozmowy. Uczestnik 

może budować budowlę podczas rozmowy. 

5.7. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub przedłużenia czasu budowy w 

dowolnym momencie. 

5.8. Wszystkie projekty i plany budynków a w konsekwencji stworzone budowle z klocków 

muszą być oryginalnymi pomysłami lub projektami jednego lub obu członków zespołu.  



 

 7 

5.9. Uczestnikom nie wolno kopiować żadnych istniejących projektów lub szablonów, które 

obecnie istnieją zarówno jako projekty firmy Lego jak i innych firm lub osób prywatnych 

(fanów LEGO),  

5.10. Uczestnikom nie wolno wykorzystywać pomysłów, planów osób które nie są ich przez 

nich oryginalnie wymyślone. 

5.11. Uczestnikom nie wolno budować projektu, który przypomina lub może być 

interpretowany jako dowolny produkt licencjonowany lub produkt strony trzeciej w ich 

kompilacji. Obejmuje to między innymi wszystko, co dotyczy DC, Marvela, Gwiezdnych 

wojen, Batmana itp. Obejmuje to również wszelkie istniejące produkty LEGO lub 

wcześniejsze licencjonowane produkty. 

5.12. Uczestnikom nie wolno tworzyć kompilacji, w której uczestnik zamierza być częścią 

istniejącej lub wcześniejszej licencjonowanej oferty produktów firmy LEGO lub innych 

producentów zabawek (np. nowy ninja dla Ninjago, nowa jaskinia nietoperzy dla 

Batmana lub statek kosmiczny specjalnie dla Gwiezdnych). 

5.13. Uczestnikom nie wolno budować projektu, który przypomina lub może być 

interpretowany jako dowolny branding lub logo marki w swoich kompilacjach. Obejmuje 

to używanie określonych kolorów w sposób, który można interpretować jako 

reprezentujący markę; np. czerwono-biały na tabliczce sklepowej, użyty w sposób, który 

mógłby sprawiać wrażenie np. Coca Coli. 

5.14. Uczestnicy nie mogą używać słowa LEGO ani logo LEGO w swoich pracach, w tym 

wszelkich powiązanych logo należących do Grupy LEGO - np. Logo Ninjago lub mini-

figurki. Uczestnicy nie mogą budować projektu, który przypomina lub mógłby być 

interpretowany jako logo LEGO (czerwony kwadrat). 

5.15. Projekty lub budowle  Uczestników nie mogą być reklamą własnej firmy, ani żadnej innej 

firmy, organizacji non-profit lub charytatywnej. 

5.16. Zakazane jest naśladowanie lub replikowanie  istniejącego zestawu LEGO. 

5.17. Następujące typy treści nie są dozwolone w budowlach lub projektach:  

a) polityka i symbole polityczne, kampanie lub ruchy polityczne, obyczajowe, charytatywne 

etc., 

b) jakiekolwiek odniesienia religijne, w tym symbole religijne, budynki lub ludzie, 

c) seks, nagość, narkotyki, alkohol  lub palenie papierosów, 

d) przekleństwa lub wulgaryzmy 

e) śmierć, zabijanie, krew, terroryzm, horror lub tortury, 

f) gry wideo, 

g) działania wojenne lub pojazdy wojenne w każdej współczesnej lub współczesnej sytuacji 

lub pomniki wojenne, 

h) broń wielkogabarytowa lub na skalę 1:1 lub wszelkiego rodzaju repliki broni, w tym 

miecze, noże, pistolety, blastery science fiction lub fantasy itp. 

i) rasizm, zastraszanie lub okrucieństwo wobec prawdziwych zwierząt, 

j) projekty zawierające tylko flagi narodowe, państwowe, komunalne lub inne, 

k) treści bazujące na szoku lub odrazie, naruszające zasady współżycia społecznego lub 

przyjęte obyczaje. 

5.18. Uczestnik nie może tworzyć budowli, która w jakikolwiek sposób naruszają dobre imię 

nadawcy Audycji i Konkursu, Organizatora lub LEGO, w tym między innymi tworzenie 

budowli które nawiązują lub zawierają w sobie treści, które są niezgodne z prawem, 

szkodliwe, grożące, obraźliwe, nękające, zniesławiające, wulgarne, nieprzyzwoite, 

zniesławiające, które mogą naruszać prawo do prywatności lub reklamy, nienawistne, 

rasowe, etniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia. 
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5.19. Jeśli Uczestnik nie jest pewien, czy wybrany przez niego temat lub kompozycja jest 

zgodna z powyższymi wytycznymi, powinien omówić to z Organizatorem przed 

rozpoczęciem zdjęć w danym dniu zdjęciowym w którym będzie realizowany ten projekt. 

5.20. Jeśli Uczestnik zdecyduje się przedstawić słynną osobę, żyjącą lub martwą, dopilnuje, 

aby przedstawienie nie było zniesławiające lub mogłoby doprowadzić osobę do zepsucia. 

5.21. Jeśli Uczestnik zdecyduje się przedstawić w swojej budowli osobę znaną Uczestnikowi 

(np. członka rodziny) lub wykorzystać jego zdjęcie jako inspirację, powinien najpierw 

poinformować o tym Organizatora oraz zapewnić sobie  pisemną zgodę na takie 

wykorzystanie wizerunku tej osoby.  

5.22. Organizator ma prawo odrzucić wszelkie pomysły dotyczące tworzenia lub sugestie 

dotyczące projektów, które nie są odpowiednie dla wszystkich odbiorców Audycji i 

Konkursu. Decyzja Organizatora jest ostateczna. Jeśli Uczestnicy zdecydują się zmienić 

projekt w trakcie realizacji zadania i nie zastosują się do tych wytycznych, producenci 

mają prawo poprosić ich o rozpoczęcie zadania od nowa, bez przyznawania dodatkowego 

czasu.  

 

6. Przebieg Konkursu 

 

6.1. W każdym odcinku Audycji drużyny składające się z 2 (dwóch) uczestników będą 

wykonywać jedno lub dwa zadania polegające na realizacji budowli z klocków lego 

według własnego oryginalnego projektu.  

6.2. Temat zadania będzie określany przez Organizatora a drużyny będą miały go według 

własnego pomysłu zrealizować przy uwzględnieniu zasad Regulaminu. 

6.3. Naruszenie zasad Regulaminu w szczególności realizacja zadań poprzez skopiowanie już 

istniejących budowli zestawów lego będzie skutkowała dyskwalifikacją drużyny. 

6.4. Każda z drużyn będzie maiła określoną tę samą ilość czasu na realizację budowli a 

Organizator będzie mierzył czas. Jeżeli budowla nie zostanie ukończona przez określony 

czas wówczas drużyna przedstawia budowle w takim stanie w jakim będzie w chwili 

upływu czasu.   

6.5. Czas realizacji każdego zdania określa Organizator.  

6.6.  W toku Audycji i Konkursu odpadać będą poszczególne drużyny, o tym kto odpada z 

Audycji w odcinkach 1- 5 decyduje jury. Do finałowego (szóstego) odcinka dotrwają 3 

(trzy) drużyny.  

6.7. W finałowym 6 (szóstym) odcinku o zwycięstwie w odcinku i całym Konkursie i Audycji 

decydują jurorzy. Decyzja Jurorów zapada w głosowaniu tajnym. O decyzji jurorów 

poinformuje Uczestników prowadzący Konkurs i Audycję. W razie nie wyłonienia 

zwycięskiej drużyny z jakichkolwiek powodów, o wygranej decyduje Organizator. 

 

7. Odcinek specjalny 

 

7.1. Po finałowym odcinku odbędzie się specjalny odcinek 7 (siódmy) Audycji. W odcinku 

specjalnym drużyny będą wykonywać jedno zadanie polegające na realizacji budowli z 

klocków lego według własnego oryginalnego projektu. 

7.2. Drużyny w odcinku specjalnym będą składać się ze wskazanych przez Organizatora, 

byłych uczestników biorących udział w odcinkach 1-6 Audycji i  uczestników 

poprzedniej edycji oraz zaproszonych gości specjalnych.  Decyzja Organizatora w tym 

zakresie jest samodzielna i nieodwołalna. 

7.3. Temat zadania będzie określany przez Organizatora a drużyny będą miały go według 

własnego pomysłu zrealizować przy uwzględnieniu zasad Regulaminu.  
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7.4. Naruszenie zasad Regulaminu w szczególności realizacja zadań poprzez skopiowanie już 

istniejących budowli zestawów lego będzie skutkowała dyskwalifikacją drużyny. 

7.5. Każda z drużyn będzie miała określoną tą samą ilość czasu na realizację budowli a 

Organizator będzie mierzył czas. Jeżeli budowla nie zostanie ukończona przez określony 

czas wówczas przegrywa.  

7.6. Czas realizacji każdego zdania określa Organizator. 

7.7. Zwycięzcy przekażą nagrodę odcinka specjalnego na cel charytatywny, wskazany przez 

TVN S.A. lub Organizatora. 

 

8. Nagroda 

 

8.1.  Nagrodą główną jest świadczenie pieniężne w kwocie 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) 

złotych brutto przewidziane dla Zwycięskiej Drużyny Konkursu. Oprócz nagrody 

pieniężnej, każdy z członków Zwycięskiej Drużyny Konkursu otrzyma nagrodę 

rzeczową w postaci klocków LEGO o wartości 5.000 zł brutto lub voucher 

umożliwiającego zakup klocków LEGO o równoważnej wartości. 

8.2.  Podmiotem przyrzekającym i wypłacającym nagrodę główną jest TVN S.A. TVN S.A. 

zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy Uczestnik spełnia określone w Regulaminie 

warunki niezbędne do nabycia prawa do nagrody. W tym celu TVN S.A. może żądać od 

Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź 

przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do weryfikacji Uczestnika i wydania 

nagrody. Niespełnienie warunków Konkursu lub innych warunków wynikających z 

przepisów prawa lub Regulaminu, w tym odmowa spełnienia warunków określonych w 

niniejszym punkcie uprawnia TVN S.A. do odmowy przyznania lub wydania nagrody. 

8.3.  Uczestnik otrzymuje Nagrodę główną, o której mowa w ust. 8.1. i 8.2. pomniejszoną o 

wartość należności publicznoprawnych (podatków), jakie pobiera i odprowadza płatnik 

nagrody w związku z przekazaniem Uczestnikowi nagrody w Konkursie. Wydającym 

nagrody będzie TVN S.A. Nagroda przyznawana jest drużynie, po ½ dla każdego z 

członków drużyny chyba, że obydwaj członkowie drużyny wyraźnie zaznaczą inny 

podział nagrody.  

8.4.  Organizator Konkursu może przyznać Drużynom Konkursu lub Zwycięskiej Drużynie 

Konkursu Nagrody dodatkowe. 

8.5.  Nagrody rzeczowe, o których mowa w ust. 8.1. oraz Nagrody dodatkowe, o których 

mowa w ust. 8.4.zostaną opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

8.6.  Podmiotem wydającym nagrodę rzeczową lub Nagrodę dodatkową może być TVN S.A. 

lub sponsor nagrody. Jeśli wydającym nagrodę będzie sponsor nagrody, to na nim 

spoczywa obowiązek jej ufundowania, jak również pobrania i odprowadzenia podatku, o 

którym mowa w ust. 8.5. Ponadto, sponsor nagrody poinformuje i przedstawi 

Organizatorowi właściwą dokumentację potwierdzającą, że formalności podatkowe po 

jego stronie zostały spełnione (tj. podatek został pobrany i przekazany na konto 

właściwego urzędu skarbowego we właściwym terminie). 

8.7.  TVN S. A. wyda Uczestnikowi lub rodzicom lub opiekunom prawnym nieletniego 

Uczestnika Nagrodę główną, o której mowa ust. 8.1. w terminie 90 dni (słownie: 

dziewięćdziesięciu dni) od dnia premierowej emisji finałowego odcinka Audycji. Przez 

wydanie Nagrody głównej rozumie się złożenie przez TVN S. A. z w terminie 

wskazanym w zdaniu poprzednim polecenia przelewu bankowego w odpowiedniej 

instytucji, takiej jak bank, Poczta Polska lub inne przedsiębiorstwo zawodowo zajmujące 

się doręczaniem przesyłek lub pośrednictwem w realizacji przelewów bankowych. 

 

9. Dane Osobowe 
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9.1. Administratorem danych osobowych Uczestników w zakresie opisanym w niniejszym 

ustępie oraz ust. 9.2., jest Endemol Shine Polska sp. z o.o. ul. Dominikańska 15 a, 02-738 

Warszawa, która jako licencjodawca formatu i producent Audycji odpowiada za 

wyłonienie Uczestników, przeprowadzenie Konkursu oraz prawidłową realizację 

Audycji. Endemol Shine Polska sp. z o.o.  przetwarza dane osobowe Uczestnika dla celów 

organizacji i przeprowadzenia Konkursu, produkcji Audycji, a także  promocji w 

serwisach internetowych i środkach masowego przekazu.  

9.2. Zbierane przez Endemol Shine Polska sp. z o.o. dane osobowe są przetwarzane w celu i 

zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu wyboru Uczestnika i 

ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy oraz realizacji i promocji 

Audycji – nie dłużej niż przez okres przeprowadzenia Konkursu oraz realizacji Audycji, 

a także do przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

9.3. Administratorem danych osobowych Uczestników w zakresie nadania Audycji, jej 

rozpowszechniania, reemitowania i promocji,  jak również w zakresie wydania i 

rozliczenia Nagrody głównej lub Nagrody rzeczowej lub Nagrody dodatkowej dla 

zwycięzcy Konkursu jest TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, 

02-952 Warszawa.  

9.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników przez TVN S.A. jest 

prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) dla celu 

rozpowszechniania, reemitowania, promocji i komercjalizacji Audycji oraz prawnie 

uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) i wypełnienie obowiązku 

prawnego spoczywającego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) dla celu jakim 

jest weryfikacja prawa do nagród, ich wydanie i rozliczenia. 

9.5. Administratorzy Danych Osobowych będą przechowywać dane osobowe zebrane w 

trakcie realizacji Audycji oraz przeprowadzania Konkursu w sposób zgodny z przepisami 

prawa w tym w szczególności zabezpieczą je przed udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z 

naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

9.6.  Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich 

sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia 

danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Wszelką 

korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim 

administratorem danych jest Organizator, tj. Endemol Shine Polska sp. z o.o. należy 

przesyłać na adres: Administrator Danych Osobowych Endemol Shine Polska sp. z o.o. 

ul. Dominikańska 15 a, 02-738 Warszawa lub na adres: ado@endemolshine.pl. Wszelką 

korespondencję dotyczącą przetwarzania danych w zakresie, w jakim administratorem 

danych jest TVN S.A. należy przesyłać na adres: TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 

Warszawa lub na adres skrzynki mailowej: iod@tvn.pl lub na adres skrzynki mailowej 

wyznaczonego przez TVN S.A. inspektora ochrony danych: dpo@discovery.com. W 

razie przesłania do niewłaściwego administratora danych, korespondencja zostanie 

przekazana do właściwego adresata.  

9.7. Podanie danych osobowych Uczestnika w zakresie imienia i nazwiska oraz danych 

kontaktowych i informacji o których wymaga umowa z Uczestnikiem jest wymogiem 

Konkursu. Brak podania tych danych uniemożliwi udział w Konkursie. Podanie 

pozostałych danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem obowiązku podania 

danych wynikających z przepisów prawa w razie nabycia przez Uczestnika prawa do 

Nagrody.  

9.8. Pełna informacja o przetwarzaniu przez TVN S.A. danych osobowych Uczestników 

stanowi załącznik do Regulaminu. 

mailto:dpo@discovery.com


 

 11 

         

10. Naruszenie zasad Regulaminu 

 

10.1. Naruszenie Regulaminu przez Uczestnika, lub osób mu towarzyszących stanowi 

podstawę do wykluczenia Uczestnika z udziału w Audycji i Konkursie oraz pozbawienia 

prawa do nagród. 

10.2. Niedotrzymanie zasad określonych w Regulaminie, oświadczeniach, zaświadczeniach, o 

których mowa w Regulaminie i umowie z Uczestnikiem, może skutkować ich 

wykluczeniem z Konkursu, Audycji oraz może stanowić podstawę naliczenia kar 

umownych i podjęcia innych kroków prawnych, o których mowa w umowie na 

uczestnictwo. 

10.3. Wykluczenie z uczestnictwa w Audycji i Konkursie oraz pozbawienie prawa do nagrody 

ma miejsce w szczególności w przypadku ujawnienia, że Uczestnik znał zadanie 

konkursowe zanim zostało ono ujawnione wszystkim Uczestnikom, korzystał z pomocy 

nieprzewidzianej w Regulaminie albo nie spełniał warunków określonych w 

Regulaminie. 

 

11. Prawidłowość przebiegu Konkursu i reklamacje  

 

11.1. Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Organizator. 

11.2. Organizator rozpatruje wszelkie reklamacje Uczestników Konkursu lub ich rodziców, 

opiekunów związane z Konkursem. Decyzje Organizatora są ostateczne i samodzielne. 

11.3. Reklamacje powinny być zgłoszone Organizatorowi bezzwłocznie. 

11.4. Każda z reklamacji powinna zawierać co najmniej wskazanie jej autora (imię nazwisko 

oraz adres do doręczeń), jak również zarzuty związane z udziałem określonego 

Uczestnika w Konkursie. 

11.5.Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników lub rodziców, opiekunów Uczestnika 

niepełnoletniego wyłącznie w trakcie realizacji Konkursu i Audycji.  

 

12. Postanowienia końcowe 

 

12.1. Regulamin Konkursu znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora (Endemol Polska 

sp. z o.o. ul. Dominikańska 15a, 02-738 Warszawa). 

12.2. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także przerwania, 

zawieszenia lub zmiany terminu Konkursu z ważnych powodów.  

 

 

 

 

………………………………………. 

podpis uczestnika 

w przypadku małoletniego rodziców/opiekunów prawnych 


