
REGULAMIN KONKURSU WAKACYJNEGO W RADIU WARSZAWA 

 

I. Postanowienia Ogólne  

1. Niniejszy Regulamin określa warunki konkursu radiowego. 

2. Konkurs jest organizowany przez Radio Warszawa (zwane dalej „Radiem”). 

3. Konkurs jest przeprowadzany na częstotliwości 106,2 MHz dla słuchaczy Radia i jest ograniczony 

technicznymi możliwościami odbioru programu radiowego. 

4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów 

prawnych – którzy w razie zwycięstwa, w imieniu osoby niepełnoletniej dokonują odbioru nagrody. 

5. Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swojego 

imienia. 

 

II. Konkurs 

1. Zadaniem konkursowym jest wysłanie SMS z hasłem podanym przez prezentera, prowadzącego 

konkurs na antenie Radia. 

2. Konkurs organizowany jest od poniedziałku do piątku w okresie od 24.06.2018 do 31.08.2018 o 

godzinie 10.30. 

3. Koszt jednego sms wynosi 2,46 z VAT. 

4. Nagrodę zdobywa jedna z osób, które wyślą wiadomości SMS i która zostanie wytypowana przez 

prezentera prowadzącego konkurs. 

 

III. Nagrody  

1. Nagrody w Konkursie są przedstawiane przez prezentera prowadzącego przed jego rozpoczęciem. 

2. O wygranej uczestnik jest informowany przez prowadzącego Konkurs lub osobę z 

nim współpracującą poprzez wysłanie SMS na numer, z którego dana osoba wysłała wiadomość. 

3. Nagrody przyznawane w Konkursie będą do odbioru w siedzibie Radia pod adresem ul. Floriańska 

3 w Warszawie w godzinach 9.30-16.30. 

4. Nagrody muszą być odebrane osobiście w terminie do dwóch tygodni od otrzymania wiadomości 

o wygranej. 

5. Nagrody nie odebrane do tego terminu pozostaną do dyspozycji Radia. 

 

IV. Postanowienia końcowe  

1. Radio zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu a także przerwania Konkursu. 

2. Dokonując zgłoszenia do Konkursu (wysyłając sms z hasłem podanym przez prezentera 

prowadzącego konkurs), uczestnik potwierdza, iż wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w 

niniejszym Regulaminie. 

3. Radio nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości powstałe w połączeniach 

sms-owych z winy uczestników lub operatorów. 

4. Niniejszy Regulamin zgodny jest z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego. 

5. Radio przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie dla celów organizacji 

Konkursu oraz wydania przyznanych nagród, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych) a także ustawą o 

ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182) z 

późniejszymi zmianami. 


