
Regulamin „Świątecznego Konkursu w Naszym 

Radiu” 

 
 

1. Organizator i czas trwania konkursu 

Organizatorem konkursu jest Nasze Radio Sp. z o.o., 98-200 Sieradz, Rynek 14. 

Konkurs rozpocznie się 07.12.2017 r. Konkurs trwa do 20.12.2017 r., do godziny 20.00.  

Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

2. Zasady konkursu 

Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać sms z informacją o jakiej zabawce marzy twoje 

dziecko. Nagrodzone zostaną najciekawsze odpowiedzi. 

SMS należy wysłać na numer 72601 w treści wpisując najpierw słowa nasze gwiazdka.  

Koszt smsa 2 złote plus Vat. 

Nagrodami w konkursie jest 10 talonów wartości 100 złotych każdy na zakupy w hurtowni 

zabawek AWZ, Sieradz, Plac Wojewódzki 6. Wartość każdej nagrody 100 złotych. 

Fundatorem nagród jest hurtownia zabawek AWZ, Sieradz, Plac Wojewódzki 6.  

Talony nie ulegają wymianie na gotówkę.  

W trakcie realizacji zakupów okazicielowi talonu nie przysługuje prawo do otrzymania reszty 

w gotówce, gdy wartość zakupów jest niższa niż 100 złotych.  

W przypadku gdy wartość towaru jest wyższa od nominału talonu - klient jest zobowiązany 

do dopłacenia różnicy. 

 

Konkurs odbywać się będzie na antenie Naszego Radia codziennie w dni robocze.  

W każdym dniu konkursu spośród wszystkich nadesłanych smsów jury wybierze jeden, 

którego autor zostanie nagrodzony ww. nagrodą. Jury powołane zostanie wśród 

przedstawicieli Organizatora. Przedstawiciel Organizatora zadzwoni na numer podany w 

smsie, jeśli nikt nie odbierze wybrany zostanie następny sms. Minimalny czas trwania 

połączenia z autorem wybranego smsa to 5 sygnałów telefonicznych.  

 

3. Warunki uczestnictwa w konkursie 

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie za wyjątkiem pracowników i 

przedstawicieli Organizatora oraz Drogerii Rossmann, członków ich najbliższej rodziny oraz 

innych osób biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu.  

Każdy z uczestników konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę.  

Każdy z uczestników nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń co do terytorium udziela 

na rzecz Organizatora prawa do wykorzystania smsa konkursowego.  

 

4. Odbiór nagrody  

Odbiór nagród odbywać się będzie się w siedzibie Organizatora do dnia 15 stycznia 2017.  

Uczestnik konkursu odbiera nagrodę osobiście legitymując się dokumentem ze zdjęciem.  

Nagrody o wartości do 760 złotych brutto zwolnione są od podatku od wygranych. 

W przypadku wygranej wartości powyżej 760 złotych brutto osoba wygrywająca 

zobowiązana jest do wpłaty na konto Organizatora podatku od wygranych w wysokości 10% 

wartości nagrody. Uczestnik wpłatę uiszcza przed odbiorem nagrody. 

Organizator będzie informował o wynikach konkursu posługując się imieniem i nazwiskiem 

Zwycięzcy, na co uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę. 

 



Dane osobowe uczestników konkursu tj., imię, nazwisko, adres będą przetwarzane przez 

Organizatora konkursu wyłącznie na zasadach określonych w regulaminie, w szczególności w 

celu opublikowania wyników konkursu oraz przekazania laureatom nagród. Uczestnikowi 

konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych 

jest dobrowolne lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Dane osobowe 

uczestników konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

  

7. Komisja 

Do kontroli prawidłowości konkursu powołania zostanie komisja, w skład której wchodzą 

przedstawiciele Organizatora.  

Komisja nadzorować będzie wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań 

wynikających z regulaminu konkursu. 

 

8. Reklamacje 

Reklamacje związane z konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w 

formie pisemnej na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu.  

 

Do rozstrzygania reklamacji powołana jest komisja reklamacyjna. W przypadku przesłania 

reklamacji za pośrednictwem Poczty Polskiej decyduje data doręczenia do Organizatora. 

Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną nie później niż w 

terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o 

rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia 

reklamacji przez komisję reklamacyjną. Decyzja komisji reklamacyjnej co do zgłoszonej 

reklamacji jest ostateczna.  

 

9. Postanowienia końcowe 

Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

www.nasze.fm.  

 

Dokonując zgłoszenia konkursowego, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 

konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.  

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 


