REGULAMIN KONKURSU SMS ”Malinowy skok w Nowy Rok”
I . Postanowienia ogólne
1/ Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs ”Malinowy skok w Nowy
Rok”.
2/ Organizatorem konkursu jest P.P.U. ”Radio – Media Ziemi Wieluńskiej” Sp. z o.o. Z siedzibą w
Wieluniu (ul. Kilińskiego 23, 98 -300 Wieluń).
3/ Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia konkursu zapewnia
Spółka BILD PRESSE POLSKA sp. z o. o. sp.k. ( 90-539 Łódź, ul. Żwirki ) - zwana dalej
„Koordynatorem Technicznym”.
4/ Konkurs będzie trwał od dnia 13 grudnia 2019r. do dnia 3 stycznia 2020r. do godziny 12:00.
II . Udział w konkursie
1/ Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią
warunki określone w regulaminie.
2/ W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne
osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej
rodziny.
3/ Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do
żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
4/ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia
konkursowego spowodowany prze operatorów telekomunikacyjnych.
III. Warunki udziału w Konkursie
1/ Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w regulaminie oraz
wysłanie SMS zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.
2/ Uczestnik Konkursu wysyła SMSy o treści RZW pod numer 72601 ( koszt SMS-a 2,46 z VAT) .
W SMS-ie uczestnik nie podaje żadnych danych osobowych, a ustalenie zwycięzcy będzie
dokonywane jedynie w oparciu o numer telefonu, z którego dokonano połączenia, na podstawie
raportów dostarczonych przez system obsługujący konkurs. W treści SMS-ów nie wolno używać
polskich czcionek.
3/ SMS-y, które wpłyną na serwer operatora SMS przed lub po terminie określonym powyżej, nie
będą brały udziału w Konkursie. Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu kosztu wysłania
SMS-a w Konkursie.
IV. Przyznawanie Nagród
1/ Każdy uczestnik Konkursu może przysłać dowolną liczbę SMS-ów.
2/ Zwycięzcami Konkursu zostanie 3 (trzech) Uczestników, którzy w trakcie trwania Konkursu
prześlą najwięcej SMS-ów.
3/ W przypadku, gdy więcej niż jeden uczestnik wyśle taką samą liczbę SMS-ów zwycięzcą zostaje
ten, który jako pierwszy przysłał ostatniego SMS-a.
4/ Nagrodami w Konkursie są:
1 miejsce: Talon o wartości 200zł do zrealizowania w Restauracji Malinowy Dwór
2 miejsce: Talon o wartości 150zł do zrealizowania w Restauracji Malinowy Dwór
3 miejsce: Talon o wartości 100zł do zrealizowania w Restauracji Malinowy Dwór
5/ Uczestnik konkursu może być zwycięzcą tylko raz w czasie trwania konkursu.
6/ Nie ma możliwości wymiany nagrody na inną ani na ekwiwalent pieniężny.
7/ Zwycięzca Konkursu będzie poinformowany o wygranej telefonicznie w dniu zakończenia
konkursu tj. 3 stycznia 2020r. między godziną 12:00 a 16:00
8/ Nagrodę zwycięzca może odebrać w sekretariacie Radia ZW od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8:00 do 16:00, w nieprzekraczalnym terminie do 17 stycznia 2020r.

9/ Nagrodę należy odebrać osobiście.
10/ Dane zwycięzców Konkursu (imię i nazwisko) i zdjęcie będą opublikowane przez Organizatora
na stronie www.radiozw.com.pl.
V. Reklamacje
1/ Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z
uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Radio ZW, ul. Kilińskiego 23, 98-300 Wieluń w
terminie 14 dni od daty opublikowania zwycięzcy.
2/ Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
3/ Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania.
4/ Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.
VI. Postanowienia końcowe
1/ Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w czasie trwania Konkursu na
stronie www.radiozw.com.pl.
2/ Każdy Uczestnik poprzez przystąpienie do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926). Podanie danych osobowych
jest dobrowolne. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowy i
ich poprawienia. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym celu
opublikowania danych osób nagrodzonych i wręczenia nagród.
3/ Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w
całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
4/ Ewentualne spory, mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego Uczestnikami będą
rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
5/ W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
6/ Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 13 grudnia 2019r.

