Regulamin
Konkursu „25 książek na 25-lecie”

Organizatorem konkursu jest Polskie Radio S.A. Program 2 (zwane dalej Organizatorem) z
siedzibą w Warszawie (00-977) przy al. Niepodległości 77/85 wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265, wysokość kapitału
zakładowego: 8 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości. Celem konkursu jest zwiększenie
wśród słuchaczy popularności stacji radiowej.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs rozgrywany jest od 24 lutego do 4 czerwca 2014 roku.
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do
czynności prawnych, zamieszkałych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, uprawnionych do
użytkowania telefonu komórkowego, spełniających wymagania nałożone niniejszym
regulaminem.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora,
członkowie ich najbliższej rodziny tj. małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby
prowadzące z nimi wspólne gospodarstwo domowe oraz osoby biorące udział w opracowaniu
niniejszego Regulaminu i organizacji konkursu.
4. Zasady Konkursu, podstawowe warunki określone w niniejszym regulaminie, nagrody dla
zwycięzców jak również czas trwania Konkursu podawane będą w zwiastunach
promocyjnych Konkursu w Programie 2 Polskiego Radia.
5. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane
przez Organizatora tylko i wyłącznie w celu: realizacji Konkursu i doręczenia nagród.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie
nagrody w Konkursie. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych
osobowych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.)
6. Regulamin znajduje się na stronie dwojka.polskieradio.pl.
§2
ZASADY KONKURSU
1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie przesyłają wiadomość pod numer
telefonu 71211 (koszt: 1,23 zł. brutto za wysłanie wiadomości). Wysłanie SMS-a
równoznaczne jest ze zgłoszeniem przez uczestnika chęci wzięcia udziału w Konkursie oraz
akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

2. W Konkursie nie są brane pod uwagę SMS-y wysyłane przez Internet.
3. Jeden SMS traktowany jest jako jedno zgłoszenie do Konkursu. Uczestnicy Konkursu
mogą wysłać więcej niż jeden SMS.
§3
NAGRODY
1. Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród:
a/ I miejsce - Laptop VAIO SVF1521F6EW o wartości 2599 zł brutto.
b/ II miejsce - zestaw do kaligrafii marki Visconti o wartości 490 zł brutto.
c/ III miejsce - zestaw do kaligrafii marki Visconti o wartości 490 zł brutto.
W skład każdego zestawu, o którym mowa w p. 1b/ i c/ wchodzą:
a. korpus oraz skuwka,
b. stalówka do kaligrafii z sekcją oraz konwerterem o grubości „EF” do stylu angielskiego,
c. stalówka do kaligrafii z sekcją oraz konwerterem o grubości 1,5 mm do stylu włoskiego lub
gotyckiego,
c. bibuły powlekane,
d. atrament,
e. dwie magnetyczne podstawki pod pióra wkomponowane w opakowanie,
f. książeczka instruktażowa.
2. Nagroda będzie wymieniona na antenie Programu 2.
3. Nagrody, o których mowa w § 3 ust. 1, przesłane będą w terminie 30 dni od dnia
zakończenia Konkursu, chyba że Finaliści zadeklarują ich osobisty odbiór w siedzibie
Organizatora.
4. Nagroda, o której mowa w § 3 ust. 1 p. a/, będzie przesłana lub wydana Zdobywcy 1
miejsca pod warunkiem odprowadzenia przez niego 10% wartości nagrody na konto
Polskiego Radia S.A., nr rachunku: 79124059181111001037407392 z dopiskiem „Podatek od
nagrody - konkurs, Program 2”.

§4
PRZEBIEG KONKURSU
1. Prowadzący będą przedstawiać na antenie 100 pozycji książkowych, wybranych wcześniej
przez zespół Programu 2 jako najważniejsze książki z zakresu literatury pięknej oraz eseistyki
literackiej, które zostały napisane w języku polskim w latach 1989-2014. W okresie 24
lutego-4 czerwca „bohaterem dnia” będzie jedna pozycja książkowa. Pełna lista 100 książek
jest dostępna na stronie dwojka.polskieradio.pl. Każdej z książek jest przyporządkowany
określony symbol składający się z litery A oraz liczby od 1 do 100, np. A001 - Jarosław
Abramow-Newerly – „Lwy mojego podwórka”; A002 – Wojciech Albiński – „Kalahari” etc.

2. Wysyłając od godz. 0.00 24 lutego do godz. 12.00 4 czerwca 2014 jednego SMS-a pod
numer telefonu 71211 z określonym symbolem słuchacz zagłosuje na jedną książkę.
Wysyłając kilka SMS-ów słuchacz głosuje na kilka książek. Oprócz symbolu wybranej
pozycji słuchacz musi przesłać krótkie uzasadnienie, dlaczego wybrał właśnie tę pozycję.
SMS-y bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane jako zgłoszenie do konkursu.
3. 4 czerwca 2014 po godz. 12.00 jury złożone z pracowników Programu 2 wybierze 3
najciekawsze SMS-y. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona w audycji „Sezon na Dwójkę” 4
czerwca 2014 o godz. 18.00. Wtedy też zostanie ogłoszona lista książek, które zdobyły
najwięcej głosów słuchaczy.
4. Podczas audycji „Sezon na Dwójkę” prowadzący połączy się ze Zdobywcą 1 miejsca
(Finalistą). Próba uzyskania połączenia z Finalistą podejmowana jest dwukrotnie, przy czym
za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy
sygnale braku odpowiedzi ze strony uczestnika połączenia i czterech sekund przy sygnale
zajętości. W przypadku niewystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów w
ciągu pięciu sekund od chwili, gdy zakończono wybieranie numeru, próbę tę ponawia się. W
przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest
jednokrotnie.
5. W chwili uzyskania połączenia z Finalistą, podaje on telefoniście albo prowadzącemu
swoje imię i nazwisko. Weryfikacja prawa udziału Finalisty w Konkursie odbywa się poprzez
pytanie, czy Finalista wysłał SMS-a w Konkursie oraz powtórzeniu przez Finalistę tytułu
książki, na którą zagłosował.
6. W przypadku nieuzyskania połączenia lub niepotwierdzenia, że rozmówca wziął udział w
Konkursie, Organizator kontaktuje się z kolejną osobą wybraną przez jury.
§5
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje należy kierować do powołanej przez Polskie Radio Komisji
Reklamacyjnej, na adres Program 2 Polskiego Radia S.A. 00-977 Warszawa, Al.
Niepodległości 77/85.
2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia
wpływu do Komisji Reklamacyjnej. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie
powiadomiony pisemnie.

