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  REGULAMIN KONKURSU  

„Na południe przed południem” 

 

Konkurs „ Na południe przed południem”, 

zwany dalej Konkursem jest organizowany przez 

„Trójkę” - Polskie Radio S.A. z siedzibą przy al. Niepodległości 77/85 w Warszawie 

(zwaną dalej  „Organizatorem”) i jest sponsorowany przez Firmę Neckermann Polska 

Biuro PodróŜy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dubois 9, zwanego dalej 

Sponsorem 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Konkurs odbędzie się w dniach 10 kwietnia – 20 kwietnia 2007 r. (poniedziałek – 

czwartek w godzinach 9:00 – 12:00, w piątek w godzinach  09:00 – 11:00) na antenie 

Trójki w audycji Tu Baron.  

2. Konkurs ma na celu zwiększenie popularności stacji radiowej. 

3. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, mające obywatelstwo 

polskie, spełniające wymagania nałoŜone niniejszym regulaminem.  

4. Pracownicy Organizatora i Sponsora oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać 

udziału w konkursie. 

5. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest w szczególności do podania swego imienia  

i  nazwiska.   

6. Uczestnik Konkursu niniejszym zezwala na publiczne ujawnienie swego imienia  

 i nazwiska w Trójce podczas jego ewentualnego uczestnictwa w finale konkursu. 

 

§ 2 

1. Zasady Konkursu, nagroda dla zwycięzcy, jak równieŜ czas trwania Konkursu 

podawane są w niniejszym regulaminie.  

 

Przebieg konkursu 

§ 3 

1. Słuchacze, który chcą  wziąć udział w Konkursie muszą przesłać, pod numer 73 -60,  

odpowiedz na zadane pytanie konkursowe. Pytanie konkursowe będzie zadane w 

audycji „Tu Baron ” ok. godz. 9:10 i powtórzone ok. 10:10.   

2. Zadaniem słuchaczy jest przysłanie odpowiedzi SMS-em pod numer 73-60. Opłata za 

nadanie wiadomości tekstowej SMS wynosi 3 zł + VAT. 
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3. Spośród wszystkich nadesłanych SMS-ów Komisja Konkursowa losuje nadawcę 

jednego SMSa, który po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie 

konkursowe wygrywa nagrodę. W przypadku udzielenie błędnej odpowiedzi osoba 

nie wygrywa nagrody a Komisja konkursowa ponawia procedurę z § 3 punkt 3.  

4. Rozwiązanie konkursu będzie miało miejsce od poniedziałku do czwartku  ok. 11:50, 

w piątki ok. godz. 10:50, w audycji „Tu Baron”.  

5. KaŜdy Uczestnik Konkursu moŜe wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy. 

 

Nagrody 
§ 4 

1. W konkursie nagrody stanowią: 
a) 5 voucherów na tygodniowy pobyt dla dwóch osób na Majorce w 

hotelu Miramar wraz z przelotem i ubezpieczeniem podstawowym 

b) 2 vouchery na tygodniowy pobyt dla dwóch osób na Krecie w hotelu 

Marvel Sky wraz z przelotem i ubezpieczeniem podstawowym 

c) 3 vouchery na tygodniowy pobyt dla dwóch osób na Krecie w hotelu 

Castello Village wraz z przelotem i ubezpieczeniem podstawowym 

2. Nagrody będą przyznawane według następującego schematu:  

 

Data konkursu Kierunek Termin 
realizacji 

Hotel Cena 
PLN 

10.04.2007 Majorka 11.05-18.05 Miramar NNN+ 3668 
11.04.2007 Kreta 11.05-18.05 Hotel Marvel Sky NNN 3278 
12.04.2007 Majorka 11.05-18.05 Miramar NNN+ 3668 
13.04.2007 Kreta 18.05-25.05 Hotel Marvel Sky NNN 3278 
16.04.2007 Majorka 11.05-18.05 Miramar NNN+ 3668 
17.04.2007 Kreta 18.05-25.05 Castello Village NNNN 3418 
18.04.2007 Majorka 18.05-25.05 Miramar NNN+ 3668 
19.04.2007  Kreta 18.05-25.05 Castello Village NNNN 3418 
20.04.2007 Majorka 18.05-25.05 Miramar NNN+ 3668 
20.04.2007*  Kreta 11.05-18.05 Castello Village NNNN 3418 
 

a). *20 kwietnia 2007 zostanie przyznana dodatkowa nagroda. Spośród wszystkich 

nadawców SMSów (przysłanych od 10 do 20 kwietnia 07) zostanie wylosowana jedna 

osoba, która po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe wygra 

nagrodę.  

 

3. W przypadku nagrody o wartości powyŜej 760,00 zł, wydanie nagrody nastąpi po 

wpłaceniu przez laureata konkursu, na konto Organizatora, 10 procentowego podatku 

od nagrody.  
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Procedury przekazywania nagród 

§ 5 

1. Nagrody będą dostarczone do laureatów po uiszczeniu przez laureatów Konkursu 

podatku od nagrody na konto Organizatora. 

 

 

Przetwarzanie danych 

§ 6 

1.  Uczestnicy wyraŜają zgodę i upowaŜniają Organizatora do przetwarzania ich danych 

osobowych wyłącznie dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanej 

nagrody.  

2.  Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania. 

3. Laureaci Konkursu zobowiązani są do podania następujących danych osobowych, 

niezbędnych do identyfikacji zwycięzcy i realizacji nagrody: 

- imię i nazwisko 

- dokładny adres (ulica, numer domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy) 

- nr dowodu osobistego lub prawa jazdy  

- nr telefonu kontaktowego 

 
Procedura ł ączenia telefonicznego 

§ 7 

1. Przedstawiciel komisji podejmuje próby połączenia telefonicznego z uczestnikami 

Konkursu. 

2. Organizator Konkursu będzie realizować połączenia telefoniczne z uczestnikami 

Konkursu podczas programu radiowego  „Tu Baron” 10 - 20. 04. 2007, od 

poniedziałku do czwartku  ok. godziny 11:50, w piątki ok. godz. 10:50.  

3. Próba uzyskania połączenia z uczestnikiem Konkursu podejmowana jest nie więcej 

niŜ dwukrotnie, przy czym za kaŜdym razem oczekiwanie na połączenie nie moŜe 

przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony adresata 

połączenia i czterech sekund przy sygnale zajętości. W przypadku braku Ŝadnego z 

wyŜej wymienionych sygnałów w ciągu pięciu sekund od chwili gdy zakończono 

wybieranie numeru, próbę tę ponawia się, nie więcej jednak niŜ dwukrotnie. W 

przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia 

podejmowana jest według wyŜej opisanej procedury. 
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4. W chwili uzyskania połączenia uczestnik Konkursu podaje przedstawicielowi komisji 

swoje imię i nazwisko oraz potwierdza, iŜ brał udział w konkursie przysyłając SMS-a 

pod konkursowe numery. 

5. JeŜeli pomimo prawidłowego wykonania próby zrealizowania połączenia 

telefonicznego, połączenia z daną osobą nie uda się uzyskać, osoba ta nie bierze 

dalszego udziału w  Konkursie. 

 

 

§ 8 

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do powołanej przez Organizatora Komisji 

Reklamacyjnej, na adres „Trójka” Polskie Radio S.A. 00-977 Warszawa ul. 

Myśliwiecka 3/5/7. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 

dni od dnia rozwiązania Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Komisji 

Reklamacyjnej po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane. 

2. ZłoŜone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie  14 dni od dnia 

otrzymania przez Komisję Reklamacyjną. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik 

zostanie powiadomiony pisemnie. 

3. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna. 

 

§ 9 

1. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach 

internetowych www.polskieradio.pl/trojka 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a takŜe 

zawieszenia organizacji Konkursu. 

3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Konkursu 

opublikuje informację ze stosownym wyprzedzeniem.` 

        

§ 10 

Organizator zastrzega sobie prawo do przekazywania danych osobowych laureatów 

Konkursu Sponsorowi. Sponsor zobowiązuje się do nieudostępniania innym podmiotom 

otrzymanych danych osobowych, zapewnia ich ochrony oraz wykorzystywania danych 

wyłącznie w celach związanych z realizacją Konkursu. 

 

 

 

 

 


