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REGULAMIN KONKURSU  

ORGANIZOWANEGO W RAMACH AUDYCJI „DOM MARZEŃ” 

(„Regulamin”) 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i przebieg konkursu, celem, którego jest wyłonienie 

Zwycięskiej Pary spośród Uczestników rywalizujących o uzyskanie prawa własności Domu 

marzeń („Konkurs”).  

2. Konkurs będzie miał formę reality show. Przebieg Konkursu będzie rejestrowany przez 

urządzenia przeznaczone do utrwalania obrazu i dźwięku a powstały w ten sposób zapis 

zostanie wykorzystany w cyklu audycji telewizyjnych pod wspólnym tytułem „Dom 

marzeń” (Audycja) oraz w innych przekazach. 

3. Organizatorem Konkursu jest spółka działająca pod firmą „Blue Angels sp. z o.o.” z 

siedzibą w Warszawie (02-394), przy ul. Bielskiej 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego 

Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000307819. Organizator odpowiada za przebieg Konkursu i wydanie nagród określonych 

Regulaminem. 

 

§ 2. Definicje 

 

Użyte w Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:  

  

Audycja 12 odcinkowa audycja telewizyjna pod tytułem „Dom marzeń” 

wyprodukowana przez Producenta zawierająca w szczególności 

utrwalenie przebiegu Konkursu;  

Dane osobowe informacje dotyczące zidentyfikowanego lub możliwego do 

zidentyfikowania Uczestnika, takie jak na przykład: imię i nazwisko,  

wiek, płeć, adres zamieszkania, numer telefonu, zawód, informacje o 

hobby, informacje o związku między osobami w ramach jednej 

zgłaszającej się Pary; 

Dom marzeń budynek jednorodzinny wolnostojący, wybudowany przy udziale 

Uczestników na Działce;  

Dom/y Uczestników  kontenery mieszkalne, przygotowane przez Organizatora, w których w 

Okresie Nagrań, w terminach dokładnie wskazanych przez 

Organizatora, mieszkać będą Pary;  

Działka  wydzielony obszar gruntu stanowiący nieruchomość gruntową, 

położoną w Warszawie, dzielnicy Wilanów o powierzchni 1367 m2, 

znajdująca się na Terenie budowy, na której wybudowany będzie Dom 

marzeń; 

Konkurs konkurs w formie reality show mający na celu wyłonienie Zwycięskiej 

Pary, przeprowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w 

niniejszym Regulaminie w okresie od dnia  7 kwietnia 2017r. do dnia 

30 sierpnia 2017 r;  
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Nadawca  TVN S.A. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 166, 

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy, nr KRS 0000213007, o kapitale zakładowym w 

wysokości 68 702 161,60 zł.;  

Nagrody nagrody przyznane Parom na zasadach określonych w Regulaminie; 

Okres Dostępności okres trwający od pierwszego dnia castingu, do dnia Finału Konkursu, 

w którym to okresie Uczestnik powinien pozostawać do dyspozycji 

Organizatora, w gotowości do wykonania zadań konkursowych w 

miejscu, czasie i w sposób określony przez Producenta lub 

Organizatora. Okres ten może obejmować Okres Nagrań, o którym 

Uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora. W Okresie 

Dostępności Uczestnik zobowiązany jest do stałego posiadania przy 

sobie włączonego, działającego telefonu komórkowego o numerze 

wskazanym Producentowi i Organizatorowi, jako telefon kontaktowy 

oraz odbierania połączeń od przedstawicieli Producenta i Organizatora. 

Od chwili uzyskania informacji o rozpoczęciu Okresu Nagrań 

Uczestnik jest zobowiązany do stawienia się w miejscu i czasie 

wskazanym przez Organizatora.  

Okres Nagrań  wskazany przez Producenta okres przypadający w Okresie 

Dostępności, w którym Uczestnik powinien pozostawać na Terenie 

budowy do dyspozycji Producenta, co oznacza przeprowadzenie się do 

miejsca wskazanego przez Organizatora, jak również zaprzestanie w 

tym okresie wykonywania jakichkolwiek obowiązków niezwiązanych 

z Konkursem oraz zaprzestanie wszelkich kontaktów personalnych 

niezwiązanych z Uczestnikami, ekipą budowlaną, Producentem i 

Organizatorem; 

Organizator  Blue Angels sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-394), przy ul. 

Bielskiej 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego 

Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000307819, o kapitale zakładowym: 462.500,00 

zł, NIP: 701-012-71-83;  

Para dwójka Uczestników zakwalifikowanych łącznie w wyniku castingu do 

wzięcia udziału do II Etapu Konkursu;  

Para rezerwowa  Para, która w razie choroby, kontuzji lub innego powodu 

uniemożliwiającego udział którejkolwiek z Par zakwalifikowanych do 

II Etapu Konkursu zajmie miejsce tej Pary, która nie może brać udziału 

w Konkursie;  

Producent Remigiusz Maścianica, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

„Starry Televizor Remigiusz Maścianica” z siedzibą w Warszawie 02-

951, przy ul. Rotmistrzowskiej 1, wpisaną do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8991516541, REGON 

014828521; 

Prowadząca  osoba fizyczna, niebędąca Uczestnikiem, wskazana przez Producenta 

w celu dokonania oceny Par i wykonywanych przez nich zadań 

konkursowych, upoważniona do ogłoszenia Zwycięskiej Pary; 
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Uczestnik  osoba pełnoletnia, która prawidłowo dokonała Zgłoszenia do 

Konkursu, a następnie została zakwalifikowana przez Producenta do 

udziału w castingu, spełniająca kryteria wskazane w Regulaminie;  

Teren budowy teren wyznaczonym przez Organizatora pod budowę Domu marzeń, 

obejmujący w szczególności obszar Działki;  

Zgłoszenie nadesłanie na adres: dom@starry.tv informacji, o kandydatach do 

udziału w Konkursie wskazanych na następującej stronie internetowej: 

http://dommarzen.tvn.pl/aktualnosci,3269,n/startuje-ii-edycja-

programu-dom-marzen-castingi-juz-7-8-i-9-kwietnia,223333.html 

Zwycięska Para  Para, który zwyciężyła w Konkursie zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu uzyskując prawo do Nagrody głównej.  

 

§ 3. Zgłoszenie i udział w Konkursie  

 

1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają łącznie 

wszystkie poniższe warunki:     

a. prawidłowo nadesłały Zgłoszenie swojego udziału w Konkursie łącznie ze swoim 

małżonkiem albo partnerem, z którym prowadzą wspólne gospodarstwo domowe 

przez okres co najmniej 6 miesięcy przed datą dokonania Zgłoszenia;  

b. pozostają w dobrym zdrowiu i dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, w takim 

stopniu, że możliwy będzie ich aktywny udział w Konkursie; w tym wykonywanie 

zadań konkursowych w postaci prac budowlanych na Terenie budowy; 

c. wyrażają zgodę na przebieg Konkursu opisany w Regulaminie, w szczególności 

zgodzą się pozostawać do wyłączności Organizatora w Okresie Dostępności oraz 

do pełnej wyłączności Organizatora i Producenta w Okresie Nagrań na Terenie 

budowy na warunkach określonych w Regulaminie.  

2. Uczestnik po zakwalifikowaniu do castingu:  

a. oświadcza i gwarantuje, że jest autorem Zgłoszenia, a Zgłoszenie nie narusza 

jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, 

b. potwierdza, że nie istnieją żadne przeciwskazania zdrowotne uniemożliwiające 

albo ograniczające jego udział w pracach budowlanych; 

3. Uczestnik po zakwalifikowaniu do castingu: 

a. wyraża nieodpłatnie zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo) korzystanie 

przez Organizatora, Nadawcę, sponsorów Audycji, Producenta, fundatorów Nagród 

i patronów medialnych wizerunku, głosu, imienia, nazwiska i/lub wypowiedzi, jak 

również utworów i artystycznych wykonań zarejestrowanych podczas lub w 

związku z Konkursem dla potrzeb: realizacji, eksploatacji i promocji Audycji, jak 

również innych przekazów nawiązujących do Konkursu, na polach eksploatacji 

wskazanych w ust. 4 poniżej; 

b. oświadcza i bierze za to oświadczenie odpowiedzialność, że jego osoby bliskie 

występujące w Audycji wyrażają nieodpłatnie zgodę na wielokrotne 

(nieograniczone ilościowo) korzystanie przez Organizatora, Nadawcę, sponsorów 

Audycji, Producenta, fundatorów Nagród i patronów medialnych swojego imienia 

i nazwiska, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi oraz utworów i/lub artystycznych 

wykonań, które zostały zarejestrowane w związku z realizacją materiału filmowego 

powstałego w trakcie rejestracji Konkursu dla potrzeb określonych w punkcie a) 

powyżej. 

4. Zezwolenia i oświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej odnoszą się do 

wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności do: 
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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, 

c) wprowadzanie do obrotu, 

d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do 

baz danych,    

e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utrwaleń 

wizerunku, imienia, nazwiska, głosu, wypowiedzi oraz 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), 

f) publiczne wykonanie, 

g) 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.),   

h) wystawianie, 

i) wyświetlanie, 

j) użyczanie i/lub najem, 

k) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/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., 

l) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, 

odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za 

pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci 

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

jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp., 

m) 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 
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telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci 

komputerowych (w tym Internetu) itp. 

5. Zezwolenia i oświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej nie są ograniczone ani 

czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnoszą się zarówno do terytorium Polski, jak i do 

terytoriów innych państw. Zezwolenia, o których mowa w zdaniu poprzednim obejmują 

również zgodę na wykonywanie przez Organizatora, Nadawcę, sponsorów Audycji, 

Producenta, patronów medialnych praw zależnych, co oznacza zarówno wykonywanie 

utworów zależnych, jak i udzielanie zgody na korzystanie z takich utworów. 

6. Ze względu na specyfikę Konkursu (reality show), Uczestnicy akceptują fakt, iż w 

Okresie Dostępności nie będą mieli możliwości normalnego wykonywania pracy 

zawodowej w związku zapewnieniem ich dyspozycyjności we wskazanym okresie, a w 

Okresie Nagrań nie będą mieli możliwości wykonywania innej pracy niż zadania 

konkursowe. 

7. Uczestnicy mogą wziąć udział Konkursie również jako Pary rezerwowe i zająć miejsce 

Pary, która uczestniczyła w Konkursie od jego początku, a która zakończyła swój udział 

w Konkursie w wyniku własnej decyzji, problemów zdrowotnych, bądź została 

poproszona przez Organizatora o opuszczenie Audycji z powodu naruszenia Regulaminu 

lub umowy zawartej z Organizatorem.   

8. Uczestnik, jest zobowiązany do zgłoszenia Organizatorowi wszelkich przeciwwskazań 

do udziału w Konkursie na każdym etapie Konkursu, w tym w szczególności 

przeciwwskazań o charakterze zdrowotnym.  

 

§ 4 Przebieg Konkursu 

 

1. Konkurs jest podzielony na trzy etapy: 

I Etap –  Casting, w wyniku, którego do kolejnych etapów Konkursu zostanie 

zakwalifikowanych co najmniej 15 Par (w tym 10 Par biorących udział 

od początku II Etapu Konkursu oraz 5 lub więcej Par rezerwowych), 

II Etap –  Rywalizacja 10 Par polegająca na wykonywaniu zadań konkursowych, 

po wykonaniu, których następować będzie eliminacja z udziału w 

Konkursie poszczególnych Par na skutek głosowania pozostałych Par, 

głosowanie jest wynikiem decyzji strategicznych podejmowanych przez 

Pary  

III Etap –  Finał, emitowany na żywo w ostatnim odcinku Audycji, podczas którego 

z dwóch Par wyłoniona zostanie Zwycięska Para po przeprowadzeniu 

głosowania SMS telewidzów.  

2. We wszystkich etapach kwalifikacji i selekcji Par będzie brał udział Producent. 

3. Szczegółowe prawa i obowiązki Uczestników w związku z utrwaleniem (rejestracją) 

przebiegu Konkursu oraz eksploatacją tego utrwalenia zostaną uregulowane w odrębnych 

umowach zawartych przez Uczestników z Producentem. 

 

I Etap casting 

 

4. Na podstawie wstępnej weryfikacji Zgłoszeń, wybrane osoby zostaną zaproszone w 

okresie od dnia 7 kwietnia do dnia 2 maja 2017 r. do castingu, w wyniku, którego, na 

podstawie odpowiedzi udzielonych przez zaproszone osoby Producent wytypuje co 

najmniej 15 Par.  

5. Podczas typowania 15 Par, Producent będzie oceniać najciekawszy, najbardziej 

kreatywny czy twórczy sposób zaprezentowania motywacji i determinacji do wzięcia 
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udziału w Konkursie, powodów, dla których Uczestnicy chcą wygrać Dom marzeń, 

najbardziej zaskakujący i najbardziej oryginalny sposób prezentacji wizji wymarzonego 

domu, najlepszą umiejętność precyzyjnego wyrażania myśli i emocji oraz najlepszą 

prezentację przed kamerą telewizyjną. 

6. Casting będzie odbywał się w miejscach i terminach wskazanych przez Organizatora a 

także ogłaszanych przez Nadawcę. 

7. Uczestnicy podczas castingu, zgłaszający się łącznie do udziału w Konkursie w ramach 

jednego Zgłoszenia: 

a. pozostający w związku małżeńskim są zobowiązani przedstawić odpis aktu 

małżeństwa oraz dokumenty wskazujące na prowadzenie przez nich wspólnego 

gospodarstwa domowego przez okres co najmniej 6 miesięcy przed datą dokonania 

Zgłoszenia; 

b. pozostający w związku partnerskim są zobowiązani przedstawić dokumenty 

wskazujące na prowadzenie przez nich wspólnego gospodarstwa domowego przez 

okres co najmniej 6 miesięcy przed datą dokonania Zgłoszenia. 

8. Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie, rekompensata, świadczenie 

niepieniężne za udział w castingu oraz zwrot kosztów transportu. 

 

II Etap Rywalizacja 

 

9. Od dnia 3 maja 2017 r. do dnia 29 sierpnia 2017 r. w ramach II Etapu Konkursu, 10 Par 

wytypowanych podczas castingu będzie uczestniczyć w procesie budowania Domu 

marzeń na zasadach określonych w Regulaminie eliminując inne Pary. Zwycięstwo w 

Konkursie uzależnione jest od strategii i taktyki, jaką obiorą poszczególne Pary. Para 

ocenia szanse na wygraną pozostałych Par i planuje dalsze swoje głosowanie tak, aby 

wyeliminować inne Pary, która w jej ocenie ma największe szanse na wygranie Nagrody 

głównej. 

10. Szczegółowe prawa i obowiązki Par oraz Organizatora w związku z udziałem 

Uczestników w II i III Etapie Konkursu, zostaną uregulowane w osobnych umowach 

zawartych z Organizatorem. 

11. Pary będą wykonywać prace budowlane przy pomocy ekipy budowlanej. Wykonywanie 

prac budowlanych przez Pary oraz ich życie na Terenie budowy będzie rejestrowane za 

pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. 

12. Przed przystąpieniem do prac budowlanych Pary, zostaną przeszkolone w zakresie 

stosowania się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy poszczególnych prac 

budowlanych oraz zasad ich wykonywania zgodnie ze sztuką budowlaną. Odmowa 

Uczestnika wzięcia udziału w szkoleniu lub nieprzystąpienie Uczestnika do szkolenia w 

wyznaczonym przez Organizatora terminie stanowi naruszenie Regulaminu powodujące 

zakończenie udziału Pary w Konkursie i utratę prawa do Nagród. 

13. Pary są zobowiązane do wykonywania prac budowlanych z należytą starannością, 

stosowania się do poleceń ekipy budowlanej i Organizatora - a w Okresie Nagrań również 

- Producenta oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy poszczególnych 

prac budowlanych oraz zasad ich wykonywania zgodnie ze sztuką budowlaną. 

14. Każda z Par, może zrezygnować z udziału w II i III Etapie Konkursu. Rezygnacja 

oznacza, że Para zrzeka się prawa ubiegania o Nagrody oraz nie może ponownie wziąć 

udziału w Konkursie. Rezygnacja z udziału w Konkursie bez uzgodnienia z 

Organizatorem bądź odmowa wykonania zadań konkursowych stanowi naruszenie 

Regulaminu i powoduje wyeliminowanie Pary z udziału w Konkursie.  
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15. W Okresie Nagrań Uczestnicy zobowiązują się do wykonywania prac budowlanych w 

dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, z zastrzeżeniem, że 

wskazane godziny mogą zostać zmienione przez Organizatora lub Producenta, natomiast 

w pozostałych godzinach od poniedziałku do piątku oraz we wszystkie soboty i niedziele 

w okresie swojego udziału w Konkursie, Uczestnicy mają obowiązek przebywać stale na 

Terenie budowy, zamieszkując w wyznaczonym przez Organizatora Domu Uczestników 

oraz brać udział w aktywnościach przygotowanych przez Organizatora lub Producenta. 

16. Organizator i Producent zapewni Uczestnikom w Okresie Nagrań: 

a. nocleg w Domu Uczestników, przy czym Organizator nie zapewnia ręczników i 

pozostałych środków higieny osobistej, których zapewnienie pozostaje w gestii 

Uczestników; 

b. żywność oraz niezbędne urządzenia kuchenne w celu samodzielnego 

przygotowania posiłków; Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania 

Producenta przez rozpoczęciem udziału w Konkursie o specjalnych wymaganiach 

dietetycznych; 

c. kaski i gogle ochronne oraz odzież roboczą, w szczególności kombinezony, kurtki, 

T-shirty, spodnie, które każdy z Uczestników ma obowiązek nosić przy 

wykonywaniu prac budowlanych; 

d. całodobową ochronę Terenu budowy przez podmiot trudniący się zawodowo 

świadczeniem usług ochroniarskich.  

17. Każdy z Uczestników w Okresie Nagrań ma obowiązek utrzymywać w czystości: Dom 

Uczestników, punkty sanitarne znajdujące się obok placu budowy, złożone z toalet, 

pryszniców, umywalek i pozostałego wyposażenia sanitarnego; wspólnej kuchni, jadalni, 

pomieszczenia przeznaczonego do wypoczynku Uczestników.  

18. W Okresie Nagrań Uczestnik jest zobowiązany do: 

a. noszenia, poza okresem wykonywania prac budowlanych, ubrań, obuwia i 

akcesoriów niezawierających w widocznym miejscu nazw lub znaków towarowych 

(logo) ich producentów; 

b. niepromowania w jakikolwiek sposób produktów, usług lub firmy (nazwy) 

podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową innego niż 

zaakceptowany przez Organizatora;  

c. posiadania w momencie rozpoczęcia udziału w Konkursie oraz w Okresie Nagrań: 

ręczników, środków higieny osobistej, własnych ubrań, dowodu osobistego lub 

paszportu, przyjmowanych stale leków, prawa jazdy; danych (imienia i nazwiska, 

adresu zamieszkania oraz numeru kontaktowego) krewnego lub osoby bliskiej 

Uczestnika 

d. poddania się dobrowolnie kontroli trzeźwości osobom upoważnionym przez 

Organizatora oraz kontrolom na obecność narkotyków i innych środków 

odurzających. 

19. W Okresie Nagrań Uczestnik będzie zobowiązany do oddawania w depozyt w 

wyznaczonym czasie, osobie wskazanej przez Producenta albo Organizatora wszystkich 

posiadanych urządzeń elektronicznych, multimedialnych i nie będzie mógł z takich 

urządzeń korzystać w tym okresie. Z uwagi na specyfikę Konkursu Uczestnicy w Okresie 

Nagrań nie będą mogli korzystać z:  

a. osobistego telefonu komórkowego; odtwarzacza CD i DVD; dyktafonu; 

telewizora,; kamery video; komputera, tabletu; aparatu fotograficznego; broni; 

innych elektronicznych urządzeń za wyjątkiem lampki elektrycznej maszynki do 

golenia i elektrycznej szczoteczki do zębów; 

b. narkotyków, papierosów, w tym również papierosów elektrycznych oraz alkoholu; 
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c. własnych narzędzi budowlanych. 

20. Teren budowy będzie zamknięty przez cały okres trwania Konkursu oraz będzie 

chroniony przez podmiot trzeci. Osoby niebędące Uczestnikami lub niepracujące przy 

realizacji Audycji, w szczególności osoby bliskie Uczestników są uprawnione do wejścia 

na Teren budowy wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Organizatora.  

21. Osoby bliskie Uczestników mogą odwiedzać Uczestników podczas trwania II Etapu 

Konkursu za zgodą Organizatora. Spotkania pomiędzy Uczestnikami a ich bliskimi mogą 

się odbywać za zgodą Organizatora na Terenie budowy lub poza z nim, z zastrzeżeniem, 

że w spotkaniu może uczestniczyć przedstawiciel Organizatora oraz może być ono 

rejestrowane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz a powstały w ten sposób 

utwór może być użyty w całości lub w części w Audycji oraz w innych przekazach 

nawiązujących do Konkursu (w tym również promujących Audycję), na co Uczestnik 

wyraża zgodę.  

22. Na prośbę Uczestnika Producent albo Organizator  udostępni mu telefon komórkowy w 

celu odbycia rozmowy telefonicznej z osobą bliską. 

23. Na Terenie budowy znajdują się ukryte kamery. Każdy z Uczestników zostanie 

poinformowany kiedy będzie rejestrowany jego wizerunek, głos i/lub wypowiedzi, przy 

czym Uczestnik powinien odpowiadać na pytania Producenta zgodnie ze stanem 

faktycznym. 

24. Para jest zobowiązana do opuszczenia Terenu budowy w przypadku, gdy: 

a. pozostali Uczestnicy w głosowaniu odbywającym się w Okresie Nagrań zdecydują 

o wyeliminowaniu jej z Konkursu; 

b. jeden z Uczestników wchodzących w skład Pary dozna urazu lub zapadnie na 

chorobę, które wymagają rekonwalescencji dłuższej niż 3 dni kalendarzowe; 

c. zostanie wykluczona przez Organizatora z udziału w Konkursie z powodu 

naruszenia postanowień Regulaminu.  

25. Uczestnik II Etapu Konkursu, w przypadku doznania urazu lub zapadnięcia na chorobę, 

może wraz z drugim Uczestnikiem będącym w nim w parze kontynuować swój udział w 

Konkursie, jeżeli lekarz sprawujący opiekę medyczną nad Uczestnikami stwierdzi, że 

Uczestnik może nadal uczestniczyć we wszystkich pracach budowlanych bądź okres 

rekonwalescencji nie potrwa dłużej niż 3 dni kalendarzowe i po jego upływie Uczestnik 

będzie mógł kontynuować swój udział w Konkursie. W przeciwnym wypadku, Para 

której Uczestnik nie będzie mógł brać udziału w Konkursie zobowiązana będzie do 

rezygnacji z udziału w Konkursie, a Organizator będzie uprawniony do zaoferowania 

miejsca w Konkursie Parze rezerwowej. 

 

III Etap Finał 

 

26. Przyznanie Nagród zostanie ogłoszone podczas odcinka finałowego Audycji w dniu 30 

sierpnia 2017r., podczas którego telewidzowie spośród dwóch Par, które przeszły do III 

Etapu Konkursu wybiorą w głosowaniu SMS Zwycięską Parę, która wygra Nagrodę 

główną. Nagroda specjalna zostanie przyznana drugiej z Par, która przeszła do III Etapu 

Konkursu, a nie została Zwycięską Parą. 

27. Konkurs wygra Zwycięska Para, która otrzyma w głosowaniu telewidzów najwięcej 

głosów podczas głosowania SMS. Zasady głosowania SMS zostaną opisane w odrębnym 

regulaminie. 

28. Podczas III Etapu Konkursu zostaną wręczone Pozostałe nagrody. 
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§ 5. Nagrody  
 

1. W Konkursie przyznane zostaną: 

a. „Nagroda główna” - prawo własności Budynku wraz z Działką, dla Zwycięskiej 

Pary o wartości 2 500 000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) brutto, 

b. „Nagroda specjalna” – voucher o wartości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy 

złotych) dla Pary, która przeszła do III Etapu Konkursu, ale go nie wygrała, 

c. „Pozostałe nagrody” - 9 voucherów na wyjazdy wypoczynkowe na terenie Polski o 

wartości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy przeznaczone dla Par, które 

brały udział w II Etapie Konkursu, ale nie otrzymały Nagrody głównej, przy czym 

o rodzaju nagrody zdecyduje Organizator, 

d. „Nagrody pieniężne” odpowiadające równowartości kwoty zryczałtowanego 

podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagrody głównej, Nagrody 

specjalnej oraz Pozostałych nagród. 

2. Decyzję o przyznaniu Nagrody głównej i Nagrody specjalnej podejmuje Organizator 

kierując się wynikiem głosowania SMS uzyskanym od Nadawcy.   

3. Organizator zobowiązuje się do zawarcia ze Zwycięską Parą umowy w formie aktu 

notarialnego przenoszącej na Parę prawo współwłasności Nagrody głównej w terminie 

do dnia 30 listopada 2017 r. Organizator zobowiązuje się, że Nagroda główna będzie 

wolna od wad prawnych i fizycznych, a prawo własności Nagrody głównej nie będzie 

obciążone. 

4. Uczestnicy nie mają prawa zamiany otrzymanych Nagród na inne nagrody rzeczowe bądź 

nagrody pieniężne, z zastrzeżeniem, że w razie, gdy z przyczyn leżących po stronie 

Organizatora umowa przenosząca własność Nagrody głównej nie będzie mogła być 

zawarta w terminie określonym w ust. 3 powyżej, Organizator wyda Zwycięskiej Parze 

Nagrodę zastępczą, tj. równowartość pieniężną Nagrody głównej. 

5. Organizator działający w charakterze płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, 

przyznając Nagrody przyzna Uczestnikom Nagrody pieniężne odpowiadające 

równowartości kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od 

Nagrody głównej, Nagrody specjalnej oraz Pozostałych nagród, których wartość pobierze 

na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych przed wydaniem 

Nagród i wpłaci na konto właściwego urzędu skarbowego.    

6. Nagrody wydane zostaną w tracie Finału Konkursu lub w ciągu 30 dni od daty Finału 

Konkursu w miejscu i terminie wskazanych przez Organizatora. W przypadku 

nieodebrania Nagrody w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora, Nagroda 

przepada na poczet Organizatora.  

7. Za wydanie Nagród w Konkursie odpowiada wyłącznie Organizator. 

8. Zwycięska Para zobowiązuje się do niezbywania Nagrody głównej przez okres 5 lat od 

dnia jej wydania.  

 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne 

 

1. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.  

2. Z przebiegu Konkursu sporządza się protokół, który podpisywany jest przez 

przedstawicieli Organizatora.  

3. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres: Blue 

Angels sp. z o.o. ul. Bielska 32, 02-394 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Dom marzeń”. 

Za rozstrzyganie reklamacji odpowiada Organizator.  
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4. Każda reklamacja powinna zawierać, co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko 

oraz adres do doręczeń), jak również uzasadnienie reklamacji.  

5. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem 

poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez 

Organizatora.  

 

§ 7. Ochrona danych osobowych  

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Blue Angels sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie, ul. Bielska 32, 02-394 Warszawa. Dane Uczestników będą 

przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu 

oraz realizacji Audycji oraz innych przekazów nawiązujących do Konkursu, to jest w celu 

identyfikacji Uczestnika Konkursu, udziału Uczestnika w Konkursie, wydania Nagród i 

ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i adresu zamieszkania (to jest 

miejscowości) Zwycięskiej Pary, w tym również na serwisach internetowych 

Organizatora i Nadawcy. 

2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z 

naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

3. Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na 

przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika dla innych celów wyraźnie 

wskazanych przez Organizatora.  

4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich 

poprawiania, jak również ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania 

przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w 

przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: 

”Administrator Danych Osobowych, Blue Angels sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 

Bielska 32, 02-394 Warszawa”  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych 

niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Uczestników może prowadzić do odmowy 

udziału w Konkursie, przyznania prawa do Nagrody lub odmowy jej wydania.  

6. W celu ułatwienia Uczestnikowi Konkursu kontaktu w sprawie udziału Uczestnika w 

Konkursie, odbioru Nagrody, podania swoich danych osobowych i udzielenia zgody na 

ich przetwarzanie Organizator zapewnił dostęp do specjalnej skrzynki mailowej: 

dommarzen@blueangels.pl 

 

§ 8. Poufność 

 

1. Uczestnik Konkursu bez zgody Organizatora nie może ujawnić żadnych informacji 

dotyczących castingu do Konkursu, w szczególności informacji dotyczących innych 

Uczestników, ekipy realizującej Audycję, Organizatora, przebiegu Konkursu, przebiegu 

i zasad realizacji prac budowlanych, warunków panujących na planie produkcji Audycji, 

jak też innych informacji, które Uczestnik uzyskał w trakcie udziału w Konkursie, a 

których ujawnienie może narazić na szkodę Organizatora, innych Uczestników Audycji, 

ekipę realizującą Audycję lub Nadawcę (dalej: „Informacje poufne”). Niniejsze 

zobowiązanie ma charakter bezterminowy i trwa również po zakończeniu udziału 

Uczestnika w Konkursie.   
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2. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje również 

a. zakaz udzielania wywiadów oraz kontaktów z osobami udostępniającymi 

publicznie dowolne treści (słowne, graficzne, audialne, wizualne), w tym z 

przedstawicielami wydawców prasowych oraz nadawców telewizyjnych lub 

radiowych innymi niż Nadawca  

b. ograniczenie korzystania z mediów społecznościowych do następnego dnia po 

zakończeniu III Etapu Konkursu polegające na całkowitym zakazie publikowania 

informacji o udziale Uczestników w Konkursie; umieszczania zdjęć 

przedstawiających Uczestników Konkursu (także wyeliminowanych z Konkursu)  

c. zakaz ujawniania informacji o przerwach w utrwalaniu przebiegu Konkursu, o 

przebiegu Konkursu, „kulisów” i technicznych aspektów utrwalania Konkursu 

bez pisemnej zgody Organizatora  

3. Uczestnik Konkursu nie może bez pisemnej zgody Organizatora utrwalać dźwięku ani 

obrazu podczas trwania Konkursu, w szczególności kręcić filmów oraz wykonywać zdjęć 

innych Uczestników oraz ekipy realizującej Audycję. 

4. Uczestnik odpowiada za działania osób, którym ujawnił informacje i treści wskazane w 

pkt 2. 

5. Zwolnienie z obowiązku zachowania poufności może mieć miejsce tylko w wypadkach 

określonych przez prawo polskie i jedynie wobec organów i instytucji powołanych przez 

prawo polskie do żądania takich informacji. Uczestnik zobowiązuje się powiadomić 

Organizatora o każdym ujawnieniu Informacji poufnych bez nieuzasadnionej zwłoki, nie 

później niż w terminie 24 godzin od powzięcia informacji o ich ujawnieniu. 

 

§ 9. Postanowienia końcowe   

 

1. Naruszenie przez Uczestnika i/lub Parę któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub 

umowy z Organizatorem lub jakiegokolwiek z podpisanych przez Uczestnika oświadczeń 

(jeśli takie zostaną podpisane), uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o pozbawieniu 

Pary prawa do udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody. Organizator jest 

uprawniony do podjęcia decyzji, której mowa w zdaniu poprzednim, w szczególności w 

przypadku:   

a. w którym udział Uczestnika mógłby stwarzać niebezpieczeństwo dla życia lub 

zdrowia Uczestnika lub innych osób, ewentualnie ryzyko narażenia na szkodę 

majątkową lub niemajątkową, Uczestnika lub innych osób,  

b. niewykonywania zaleceń i wskazówek Organizatora i jego przedstawicieli,  

c. utrudnianie utrwalania Konkursu, w szczególności poprzez wyłączanie, ściąganie 

bądź zakłócanie mikroportów w czasie przeznaczonym na nagrania, 

d. nieprzestrzegania terminów określonych w ustalonym przez i Producenta 

harmonogramie realizacji Audycji, 

e. stwierdzenia nieprawdy w oświadczeniach przedłożonych Organizatorowi przed 

przystąpieniem do Konkursu i Audycji oraz w trakcie ich trwania.  

2. Z treścią Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Organizatora (ul. Bielska 32, 02-

394 Warszawa) oraz na stronie dommarzen.tvn.pl. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07 kwietnia 2017 r. 
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Oświadczenie Uczestnika dotyczące akceptacji Regulaminu  

  

Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuję go i 

zobowiązuję się do jego przestrzegania. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że naruszenie 

jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu pozbawia mnie statusu Uczestnika oraz 

prawa do udziału Konkursie.  

..................................................................... imię i nazwisko Uczestnika   

.................................................................... podpis  

....................................................................  
Data i miejsce      2017r               

            ……………………………………………………  
imię i nazwisko oraz podpis osoby przyjmującej 

oświadczenie od Uczestnika  w imieniu 

Organizatora  
  


