Regulamin programu Piątkowy Starter
1. Organizator i czas trwania programu Piątkowy Starter
Wydawcą programu Piątkowy Starter jest Nasze Radio sp. z o. o z siedzibą w Sieradzu przy
Rynek 14.
Program emitowany będzie w każdy piątek od 31.03.2017 r. do 30.06.2017 r.
Serwis SMS uruchomiony zostanie o godzinie 8:00 dnia 25.03.2017 r.
Serwis SMS obsługuje firma Bild Presse - "BILD PRESSE POLSKA sp. z o.o." sp. k.
ul. Żwirki 17, 90-539 Łódź

2. Zasady przyjmowania zgłoszeń do programu Piątkowy Starter
Aby wziąć udział w programie należy wysłać SMS pod numer 73601 o treści nasze starter
oraz wpisać treść życzeń/pozdrowień. Koszt sms 3 zł + VAT
Przykładowy SMS: nasze starter Pozdrawiam wszystkich, którzy dzisiaj siedzą w domu i słuchają
Naszego Radia, Ania ze Zduńskiej Woli.

Każdy przyjęty do systemu sms zostanie potwierdzony wiadomością zwrotną o treści:
„Dziekujemy za zgloszenie. Wszystkie pozdrowienia pojawia sie na www.nasze.fm. Wybrane
uslyszycie podczas Piatkowego Starteru w Naszym Radiu, po 19”

Wszystkie smsy opublikowane zostaną na portalu nasze.fm, w zakładce programu
Piątkowy Starter. Emisja treści smsów na antenie Naszego Radia w programie Piątkowy
Starter, w piątki między godziną 19 a 21.
Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od publikowania i emisji smsów, jeśli będą
one niecenzuralne, obraźliwe, niekompletne lub zdublowane, bez informowania o tym
uczestnika zabawy. Nie będą publikowane ani emitowane smsy zawierające treści
agitacyjne, polityczne, reklamowe, ogłoszeniowe oraz wszystkie inne, które są niezgodne z
polityką stacji.
Organizator zastrzega sobie również prawo do edycji treści nadesłanych smsów, polegającej na
usunięciu przed publikacją ewentualnych treści niecenzuralnych, obraźliwych, niekompletnych
lub zdublowanych, bez informowania o tym uczestnika zabawy.

Wysłanie wiadomości sms jest jednoznaczne ze zgodą na publikowanie treści na portalu
www.nasze.fm oraz na antenie Naszego Radia 104,7 FM.

W każdym programie Piątkowy Starter mogą pojawić się pozdrowienia/życzenia nadesłane
najpóźniej danego dnia do godziny 20:45 oraz te nadesłane w tygodniu poprzedzającym
program.
Pozdrowienia/życzenia nadesłane w piątek po godzinie 20:45 zostaną zakwalifikowane do
kolejnego wydania programu.

3. Reklamacje
Reklamacje związane z programem Piątkowy Starter będą przyjmowane przez Organizatora
wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora w terminie 7 dni od dnia wysłania
zgłoszenia do udziału w programie.
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.

4. Postanowienia końcowe
Regulamin programu Piątkowy Starter jest dostępny w siedzibie Organizatora.

Dokonując zgłoszenia do udziału w programie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na
zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie będą miały przepisy
Kodeksu Cywilnego.

