
 

Regulamin Akcji „Święty Mikołaj dla każdego” 

1. Organizator i czas trwania akcji 

Organizatorem akcji jest Nasze Radio Sp.z o. o. z siedzibą w Sieradzu przy Rynek 14. 

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez smsy oraz oryginalne kupony zamieszczone na portalu 

www.nasze.fm. 

Akcja rozpocznie się 03.XII.2018 r. 

Serwis SMS-owy uruchomiony zostanie o godzinie 12.00. SMS-y przyjmowane będą do dnia 20. 

XII.2018 do godziny 12.00.  

Kupony zgłoszeniowe zamieszczone będą na portalu www.nasze.fm od 02.XII do 20.XII.2018 

Wypełnione kupony należy dostarczyć do siedziby Naszego Radia, Sieradz, Rynek 14 lub Zduńska 

Wola, Kilińskiego 1B od 05. XII do 20. XII.2018 do godziny 12:00. 

Akcja odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

2. Zasady akcji 

Akcja zostanie ogłoszony na portalu www.nasze.fm oraz na antenie Naszego Radia w dn. 02.XII. 

2018 - 20.XII.2018 

Aby wziąć udział w akcji należy wysłać SMS pod numer 73601 o treści „mikołaj” a następnie dane 

dziecka:  

Imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, rodzeństwo oraz krótko uzasadnić dlaczego to właśnie 

jego rodzinę ma odwiedzić Święty Mikołaj.  

Koszt sms-a 3 zł + VAT (3,69 zł brutto). 

Zgłoszenia dokonać można również na oryginalnym kuponie znajdującym się na portalu 

www.nasze.fm.  

Na kuponach wymagane są te same dane: Imię i nazwisko, wiek, adres  

zamieszkania, rodzeństwo oraz w trzech słowach należy uzasadnić, dlaczego to właśnie jego 

rodzinę ma odwiedzić Święty Mikołaj.  

Nagrodami w akcji są: 

Paczki Świąteczne: słodycze, zabawki. Wartość każdej paczki wynosić będzie ok 80 zł. 

Po przesłaniu prawidłowego SMS-a na odpowiedni numer, uczestnik akcji otrzyma SMS zwrotny 

potwierdzający udział w akcji. 

 

3-osobowe jury zostanie powołane wśród pracowników Organizatora. 

Spośród wszystkich nadesłanych SMS-ów i kuponów jury wybierze najpiękniejsze uzasadnienia, 

dlaczego Święty Mikołaj ma odwiedzić właśnie tę rodzinę. Łącznie wybierzemy 24 dzieci z 

powiatów sieradzkiego i zduńskowolskiego. 

Na tych samych zasadach stworzona zostanie również lista rezerwowa, na której znajdować się 

będzie 12 dzieci. 

W dniu 24.12.2018 r. na portalu www.nasze.fm zostanie zamieszczona lista laureatów oraz 

fotogaleria z akcji. 

 

3. Warunki uczestnictwa w akcji 

W akcji mogą wziąć udział wszystkie dzieci które nie ukończyły 10 lat, za zgodą rodziców lub 

pełnoprawnych opiekunów, za wyjątkiem osób zatrudnionych przez Organizatorów i Sponsorów 

akcji oraz ich rodzin. 

Każdy z uczestników akcji (dotyczy zarówno danych osobowych jak i numeru telefonu) może 

wygrać tylko jedną nagrodę. W przypadku powtórzenia się przy ustalaniu listy danych laureatów 

podlegających powyższej weryfikacji Organizator wybierze kolejną osobę. 

Każdy z uczestników akcji może wygrać nagrodę w akcji organizowanych przez  Nasze Radio tylko 

raz na 2 tygodnie. 

W przypadku naruszenia tego punktu – nagroda przepada na rzecz Organizatora. 

W przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu przez osobę wygrywającą po wydaniu nagrody, 

http://www.nasze.fm/
http://www.nasze.fm/


osoba naruszająca postanowienia regulaminu zobowiązuje się do zwrotu nagrody w 

nieprzekraczalnym terminie 48 godzin. 

 

4. Odbiór nagrody  

Paczki Świąteczne zostaną przekazane wybranym dzieciom w dniu 24. XII. 2018r. przez 

Radiowych Mikołajów i Śnieżynki na adres podany w sms-ie lub na kuponie zgłoszeniowym.  

Wybrane rodziny nie zostają uprzedzone o wizycie Mikołaja, jest to niespodzianką. Jeżeli Święty 

Mikołaj nie zastanie pod wskazanym adresem dziecka, odwiedza kolejne z listy rezerwowej. 

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

akcji wyłącznie na zasadach określonych w regulaminie, w szczególności w celu opublikowania 

wyników akcji oraz przekazania laureatom nagród. Uczestnikowi akcji przysługuje prawo wglądu 

do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak 

uniemożliwia wzięcie udziału w akcji. Dane osobowe uczestników akcji będą chronione zgodnie z 

ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe uczestników akcji  przechowywane będą 

przez Organizatora do dnia 31.12.2018 

 

5. Komisja 

Do kontroli prawidłowości akcji powołana zostanie komisja, w skład której wchodzą 

przedstawiciele Organizatora. 

Komisja nadzorować będzie wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z 

regulaminu akcji. 

 

6. Reklamacje 

Reklamacje związane z akcją będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej 

na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty zakończenia akcji.  

Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i numer telefonu, z 

którego przesłano SMS oraz dokładny opis reklamacji. 

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.  

7. Postanowienia końcowe 

Regulamin niniejszej akcji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na portalu nasze.fm.  

Dokonując zgłoszenia, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady akcji zawarte w 

niniejszym regulaminie.  

W przypadku mniejszej ilości laureatów niż liczba nagród, Organizator zastrzega sobie prawo 

innego rozdysponowania nagrodami.  

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu Cywilnego 

 

 


