
Regulamin  konkursu w programie „Między Biegunami”

Art.1

Konkurs  organizuje  Polskie  Radio  -  Regionalna  Rozgłośnia  w  Krakowie
"Radio  Kraków" S.A.;  30-007  Kraków,  Al.  Słowackiego  22,  wpisane  pod  nr
KRS0000049387 do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa - Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP:  675-02-00-083;  REGON:  350635144.  Kapitał  zakładowy:  752  500zł;  Kapitał
wpłacony: 752 500zł,
zwane dalej „Organizatorem”

Partnerem konkursu jest Regatta-Polska Sp. z o.o. – producent odzieży turystycznej,
zwany dalej jako Regatta.

Art. 2

1. Konkurs  odbędzie  się  w  dniach  28.01.2017r.,  25.02.2017  r.,  25.03.2017  r.,
29.04.2017  r.,  27.05.2017  r.,  24.06.2017  r.,  29.07.2017  r.,  26.08.2017  r.,
30.09.2017  r.,  28.10.2017  r.,  25.11.2017  r.  i  30.12.2017  r.  i  zostanie
przeprowadzony na antenie „Radia Kraków” w programie „Między Biegunami”,
emitowanym w sobotę w godzinach od 14:00 do 15:00 („Programem”).

2. Zasady konkursu:

W  dniach  28.01.2017r.,  25.02.2017  r.,  25.03.2017  r.,  29.04.2017  r.,
27.05.2017 r., 24.06.2017 r., 29.07.2017 r., 26.08.2017 r., 30.09.2017 r.,
28.10.2017 r., 25.11.2017 r. i 30.12.2017 r. słuchacze odpowiadają na
pytanie zadane przez prowadzącego Program. Odpowiedzi można będzie
przysyłać na adres mailowy: bieguny  @radiokrakow.pl . Pytania dotyczyć
będą tematyki podróżniczej. Partycypacja w konkursie równoznaczna jest
z  akceptacją  niniejszego  regulaminu.  Spośród  osób,  które  nadeślą
odpowiedzi  do  najbliższego  poniedziałku  po  programie  sobotnim,  do
godziny  12:00,  zostanie  wybranych  przez  prowadzącego  dwóch
zwycięzców,  którzy  otrzymają  jedną  z  dwóch  nagród.  Łącznie
wyłonionych zostanie dwudziestu czterech zwycięzców, dwóch w każdym
konkursie. Zwycięzcą  w  konkursie  zostanie  osoba,  która  nadeśle
najbardziej kreatywną i ciekawą odpowiedź w opinii prezentera.

3. Lista  nagrodzonych wraz  z  odpowiedziami  zostanie  zamieszczona na  stronie
http://www.radiokrakow.pl/audycje/republika-podroznika-44326/ w poniedziałek
po  każdym  sobotnim  konkursie,   po  godzinie  12:00.  Zwycięzcy  zostaną
poinformowani  o  nagrodzie  mailowo  lub  telefonicznie  przez  upoważnionego
przedstawiciela Radia..

4. Nagrodami w każdej edycji Programu są:
bon  o wartości  200 (dwieście) zł  na dowolne produkty dostępne w sieci
sklepów Regatta – fundowany i przekazywany bezpośrednio przez Regatta,

http://www.radiokrakow.pl/audycje/republika-podroznika-44326/
mailto:bieguny@radiokrakow.pl


z  zastrzeżeniem pkt  5  poniżej.  ; Bon  można  będzie  zrealizować  do  31
grudnia 2017 r. W przypadku bonów rozdanych w grudniu 2017 r, termin
ważności zostanie wydłużony, o co najmniej miesiąc. 

5. Sposób odbioru nagrody:
a) Przekazanie  nagrody  nastąpi  po  rozstrzygnięciu  poszczególnych  etapów

Konkursu, w sposób  określony w lit. b poniżej. 
b) Nagrody  zostaną  osobiście  odebrane  przez  Laureata  w  siedzibie  Radia

Kraków: al. Słowackiego 22, 30-007 Kraków, od poniedziałku do piątku od
godz. 9.00-17.00. do 30 dni od dnia zamieszczenia  nazwiska laureata na
stronie www.radiokrakow.pl. 

c) Po tym terminie,  nieodebrana nagroda zostaje przekazana do rozdania w
kolejnym konkursie.

d) Organizator  konkursu  odpowiada  tylko  za  zgodne  z  regulaminem
przeprowadzenie  konkursu oraz umożliwienie  odbioru nagrody.  Za zakup,
jakość nagrody i jej realizację odpowiada Partner konkursu i jest wyłączną
stroną w przypadku reklamacji  dotyczących jakości  usług wynikających z
realizacji nagrody.

Art. 3

W Konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, z zastrzeżeniem postanowień
art. 5 ust. 1 poniżej.

Art. 4

Niniejszy  regulamin  dostępny  jest  w  siedzibie  Organizatora  oraz  na  stronie
internetowej www.radiokrakow.pl.

Art. 5

1. W  konkursie  nie  mogą  brać  udziału  pracownicy  Organizatora  oraz  innych
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu
oraz  ich  małżonkowie,  krewni  w  linii  prostej,  krewni  do  2  stopnia  oraz  osoby
pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

2. Nagroda  nie  podlega  zamianie  na  ekwiwalent  pieniężny.  Nie  jest  możliwe
odstąpienie ani przeniesienie przez nagrodzonego uczestnika prawa do nagrody na
rzecz osoby trzeciej.

3. Nagroda zwolniona jest od konieczność uiszczenia podatku dochodowego (art. 21
ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób
fizycznych).

4. Słuchacz przystępując do konkursu i podając swoje dane, tj. (a) imię, (b) nazwisko
oraz (c) adres email, prowadzącemu wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych
przez  Radio  Kraków  z  siedzibą  w  Krakowie  przy  al.  Słowackiego  22  w  celu

http://www.radiokrakow.pl/


dokumentacji  i  rozliczenia  konkursu  (zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 29.08.1997 z  późniejszymi  zmianami  Dz.  U.  133/97) oraz,  w
przypadku wygranej w konkuresie, na publikację nadesłanych danych na stronie
internetowej  www.radiokrakow.pl.  Każdy  uczestnik  konkursu  może  w  dowolnej
chwili zażądać wglądu, poprawiania lub usunięcia w całości bądź w części swoich
danych. Żądanie usunięcia w całości bądź w części tych danych wiązać się może z
brakiem możliwości wzięcia przez uczestnika w konkursie.

5. W przypadku niemożności konkursu antenowego z przyczyn technicznych, Radio
Kraków zobowiązuje się do przeprowadzenia jej w możliwie najbliższym terminie. O
tym fakcie uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni na antenie Radia Kraków.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu w trakcie
trwania Konkursu, przy czym zmiana taka nie będzie naruszać praw nabytych.

7. Organizator  nie  jest  przyrzekającym  nagrodę,  o  której  mowa  powyżej,  w
rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego. 
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