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Regulamin konkursu mailowego w programie „Zielono m i” 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
 
1.  
Organizatorem konkursu mailowego zwanego dalej konk ursem jest Polskie Radio -
Regionalna Rozgło śnia 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”.  
 
2.  
Konkurs jest organizowany w terminie od  27 marca  2015 r. do 24 kwietnia 2015 r. na 
antenie Radia Kraków.  
3.  
Konkurs jest prowadzony na terenie województwa małopolskiego.  
 
 

§ 2 Zasady przeprowadzania konkursu 
 
1.  
Konkurs rozpoczyna się 27.03.2015r. i trwa  do 24.04.2015 r. 
od 27 marca  2015 do 2 kwietnia 2015  
od 3 kwietnia 2015 do 9 kwietnia 2015  
od 10 kwietnia 2015 do 16 kwietnia 2015  
od 16 kwietnia 2015 do 23 kwietnia 2015  
 
 
2. Przeprowadzone zostaną 4 edycje Konkursu  w terminie:   
 
3. Każda edycja konkursu trwać będzie od godziny 11.25 w dniu rozpoczęcia edycji do 
godziny 24.00 w dniu zakończenia edycji konkursu. Zakończanie konkursu odbędzie się w 
dniu 27.06.2014 w programie „Zielono mi” emitowanym w godz. 11.20 - 11.30. 
 
4. 
Rozstrzygnięcie każdej edycji konkursu nastąpi na antenie Radia Kraków w pierwszy piątek 
po zakończeniu edycji konkursu  między godz. 11.20 a godz.11.25 w programie „Zielono mi” 
emitowanym w godz. 11.20 - 11.30. 
 
5.  
Od rozpoczęcia do zakończenia każdej edycji konkursu słuchacze odpowiadają na pytanie 
zadane przez prowadzących w programie „Zielono mi’” emitowanym w dniu rozpoczęcia 
konkursu między godz. 11.20 - 11.25. Dane pytanie będzie również podane w promosie/ 
zwiastunie konkursu emitowanym w czasie trwania danej edycji oraz opublikowane na 
stronie internetowej w czasie trwania danej edycji konkursu. 
Odpowiedź należy przysyłać na adres mailowy: zielonomi@radiokrakow.pl do dnia 
zakończenia edycji do godz. 24.00. 
Spośród osób, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie konkursowe w czasie trwania danej 
edycji konkursu wyłoniony zostanie zwycięzca, który otrzyma nagrodę. Pytanie w każdej 
edycji konkursu dotyczyć będzie ogólnej tematyki pielęgnacji roślin.  
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6.  
Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez prowadzących program „ Zielono mi”, którzy wybiorą  
najbardziej atrakcyjną ich zdaniem propozycję. 
 
7.  
Laureat w dniu rozstrzygnięcia, ok. godz. 10.00 odbiorze telefon od organizatora i potwierdzi 
udział w Konkursie. Jeśli prowadzący nie dodzwoni się do wybranego laureata, wówczas 
wybiera kolejną osobę. 
 

§ 3 Nagrody 
 
1.  
Nagrodą w każdej edycji konkursu jest 1 zestaw nasion i nawozów oraz akcesoriów 
ogrodowych. 
Nagroda obejmuje: 

• zestaw  agrowłóknin 
• nawozy 
• nasiona traw 
• cebule kwiatowe 
• zestaw narzędzi ogrodniczych 

 
 

§ 4 Sposób dor ęczenia nagrody 
1. 
Przekazanie nagrody nastąpi po rozstrzygnięciu Konkursu. Zwycięzca otrzyma nagrodę  
w postaci zestawu: 

• zestaw  agrowłóknin 
• nawozy 
• nasiona traw 
• cebule kwiatowe 
• zestaw narzędzi ogrodniczych 

 
 
2.  
Nagroda zostanie osobiście odebrana przez laureata w siedzibie Radia Kraków:  
al. Słowackiego 22, 30-007 Kraków. Informacje na temat odbioru nagrody będzie można 
uzyskać pod numerem telefonu: 12 630 62 47. 
 

3. 
Odpowiedzialność za zrealizowanie nagrody spoczywa na Sponsorze nagród w konkursie – 
Planta Sp. z o.o., ul. Ks. Stefana Wyszyńskiego 16A, 33-100 Tarnów. 
 
 

§ 5 Zasady uczestnictwa w konkursie 
1.  
Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora konkursu 
oraz Sponsora nagród w konkursie, członkowie ich rodzin do drugiego stopnia 
pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i 
przeprowadzeniu konkursu na zlecenie Organizatora.  
2.  
W  konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie. 
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§ 6 Uwagi ko ńcowe i zastrze żenia 

1.  
Organizator Konkursu nie wypłaca równowartości wygranej nagrody w gotówce. 
2. 
Nagrody sponsoruje Sponsor, który ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku roszczeń 
wniesionych przez laureatów konkursu. 
3. 
Słuchacz przystępując do Konkursu i podając swoje dane prowadzącemu wyraża zgodę na 
przetwarzanie jego danych przez Radio Kraków z siedzibą w Krakowie przy al. Słowackiego 
22 w celu dokumentacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 
z późniejszymi zmianami Dz. U. 133/97) oraz na publikację nadesłanego hasła na stronie 
internetowej www.radiokrakow.pl. 
4. 
W przypadku niemożności przeprowadzenia Konkursu 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. 
5. 
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania 
Konkursu. 
6. 
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego. 
7. 
Organizator nie jest przyrzekającym nagrodę, o której mowa powyżej, w rozumieniu art. 921 
kodeksu cywilnego. 
8. 
Organizator konkursu odpowiada tylko za zgodne z regulaminem przeprowadzenie Konkursu 
oraz przekazanie Nagrody. Za jakość nagrody i jej realizację odpowiada Sponsor nagrody w 
konkursie  (Planta Sp. z o.o., ul. Ks. Stefana Wyszyńśkiego 16A. 33-100 Tarnów) który jest 
stroną w przypadku reklamacji dotyczących jakości usług wynikających z realizacji nagrody. 
9.  
Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
www.radiokrakow.pl  
 


