
REGULAMIN KONKURSU  
„Czas start ” 

 
§ 1 Postanowienia wstępne   

 

1. Organizatorem konkursu „Czas start” w Radiu FEST, zwanego dalej Konkursem jest Radio 

FEST - MCC GROUP Sp. z o. o., ul. Jana Pawła II 2, 44-100 Gliwice,  NIP: 548-207-61-

15, REGON: 70918976, KRS 0000113132S zwane dalej Radiem FEST. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla słuchaczy Radia FEST i jest ogłaszany na antenie. 

3. Sponsorem nagród w konkursie jest Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym 

Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach. 

4. Nagrodami w konkursie są powerbanki Huawei 13000 mAH AP007 

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do 

czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą 

wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na 

uczestnictwo w Konkursie.  

6. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają 

zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku                      

z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie 

swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich 

wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są 

niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje 

prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku 

do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych 

osobowych. 

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Radia FEST oraz 

członkowie ich najbliższych rodzin.  

 

§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Konkurs trwa od  07.08.2017 do 18.08.2017 r.  

2. Konkurs polega na zadzwonieniu we właściwym momencie na antenę radia FEST i podaniu 

5 przedmiotów z kategorii wyznaczonej przez prezentera w czasie 10 sekund. W przypadku 

przekroczenia limitu czasowego, bądź udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi prawo do 

udziału w konkursie przechodzi na kolejnego słuchacza. Kolejny gracz nie może podać 

odpowiedzi jakie padły wcześniej. 

3. Wygrywa osoba, która jako pierwsza poda prawidłową odpowiedź. 

4. Konkurs odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-16:00. 

5. Wartość pojedynczej nagrody nie przekracza  kwoty 760,00 zł brutto ustalonej na podstawie 

art.21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. Zmianami), laureat nie jest zobowiązany 

do  opłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości 

otrzymanej nagrody (250 zł brutto). 

6. Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny. 

7. Nagroda odbierana jest siedzibie Radia FEST, w Gliwicach przy ul. Jana Pawła II 2, w 

terminie 14 dni od daty jej wygrania, w godzinach otwarcia sekretariatu. 

8. Laureat konkursu na miejsce odbioru nagrody musi dojechać dowolnym środkiem 

lokomocji, na własny koszt.  

9. W wypadku konieczności nawiązania połączenia telefonicznego z uczestnikiem konkursu 

Radio FEST nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń. Jakiekolwiek 

roszczenia uczestników z tego tytułu są wyłączone. Radio FEST nie ponosi 



odpowiedzialności w szczególności za: przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość 

oraz inne parametry techniczne połączeń telefonicznych.  

10. Zwycięzca wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych Radiu FEST w celu realizacji 

uprawnień wynikających z nagrody.  

 

 

 § 3   Rozstrzygnięcie konkursu,  

Komisja Konkursowa i Wykluczenia z udziału w Konkursach. 

 

 

1. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursu i jego zgodności z postanowieniami 

regulaminu spoczywa na trzyosobowej Komisji konkursowej. Decyzje w/w Komisja 

podejmuje wspólnie; w razie braku jednomyślności członków Komisji przy podejmowaniu 

decyzji rozstrzyga Redaktor Naczelny Radia FEST sprawujący pieczę nad Konkursami 

organizowanymi przez Radio FEST. 

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wytypowane przez Organizatora.   

3. Decyzje Komisji dotyczące rozstrzygnięć Konkursu są ostateczne. 

4. Radio FEST ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim 

(w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjęło 

uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.  

 

 

 § 4 Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagrody  

 

1. Prezenter powiadomi zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody podczas kontaktu 

telefonicznego. Prezenter poinformuje także zwycięzcę o warunkach odbioru nagrody oraz 

poprosi o podanie danych, tj. imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego. 

 

§ 5 Reklamacje 

 

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Radia FEST wyłącznie  

w formie pisemnej, w terminie 5 dni od daty zakończenia Konkursu. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres jak również dokładny opis  

i powód reklamacji. 

3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data 

doręczenia przesyłki. 

4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 15 dni 

od daty otrzymania reklamacji. 

5. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem 

poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. 

6. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Radio FEST.. 

Wszelkie decyzje Radia FEST  będą wiążące i ostateczne. 

7. Radio FEST jest uprawnione do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.  

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

 

1. Radio FEST  ponosi odpowiedzialność za organizację Konkursu. 

2. Organizator i Sponsor nagrody  nie będą ponosić żadnych konsekwencji materialnych  

i niematerialnych za brak realizacji zobowiązań wynikających z nagrody, 

spowodowane wystąpieniem siły wyższej powstałej bez ich udziału. Istnienie siły 

wyższej musi być stwierdzone przez Strony na piśmie. 

3. Za siłę wyższą uważa się wszelkie zdarzenia zewnętrzne, których nie dało się 



przewidzieć  

w chwili tworzenia niniejszego regulaminu i na które żadna ze Stron nie będzie miała 

wpływu, w szczególności działania wojenne, rozruchy, klęski żywiołowe, lub 

jakiekolwiek inne zdarzenie losowe w wyniku którego nastąpiło skażenie lub zatrucie 

chemiczne bądź radioaktywne osób, nieruchomości lub rzeczy. 

4. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu w Radiu 

FEST. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

5. W uzasadnionych przypadkach Radio FEST może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do 

regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów do regulaminu i będą obowiązywać od 

momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie Radia FEST. 

6. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej www.radiofest.pl 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały 

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).  

http://www.radiofest.pl/

