
  REGULAMIN KONKURSU  

„Wszyscy przytomni” 

 

Konkurs „Wszyscy przytomni”, 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 PBM Południe Tour Sp. z 

o.o., adres: 33-343 Rytro 380 oraz przez Firmę Villeroy & Boch Polska Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie 02-796, przy ul. Migdałowej 4,  

zwanego dalej Sponsorem 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Konkurs odbędzie się w dniach 7 – 28 października 2007 r. (niedziela) na antenie 

Trójki w audycji Zagadkowa Niedziela. 

2. Konkurs ma na celu zwiększenie popularności stacji radiowej. 

3. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby 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 zadzwonić do Radiowej 

Trójki pod numer (022) 333 33 33 w trakcie trwania konkursu i odpowiadać na pytania 

konkursowe.  

2. W Konkursie biorą udział 2 Rodziny, które dodzwoniły się do audycji. W kaŜdej 

Rodzinie po 3 osoby. 



3. I miejsce  zajmuje Rodzina, która odpowiedziała poprawnie na największą liczbę 

pytań konkursowych.  

 

Nagrody 

§ 4 

1. Nagrodą dla Rodziny, która zajęła I miejsce  jest Voucher na weekendowy (od piątku 

do niedzieli) pobyty w hotelu „Perła Południa”, do wykorzystania do 30 czerwca 2008 

r., po uprzedniej konsultacji z recepcją hotelu i zarezerwowaniu miejsc, z 

wyłączeniem okresu BoŜego Narodzenia, Sylwestra / Nowego Roku, Wielkanocy i 

majowego weekendu. KaŜdy voucher na pobyt obejmuje noclegi i wyŜywienie dla 

czterech osób (rodzina składająca się z dwóch osób dorosłych i dwojga dzieci), dwa 

wybrane zabiegi twarzy (do kwoty 150 zł), dwa masaŜe klasyczne, ,jedno wejście dla 

całej rodziny do groty solnej, jedną kąpiel w jacuzzi dla całej rodziny, bezpłatne 

korzystanie z basenu i sauny na terenie basenu dla całej rodziny, parking, opłatę 

klimatyczną oraz 15 % rabat na zabiegi z zakresu hydroterapii. Wartość jednej 

nagrody wynosi 750 zł z VAT.  

2. Nagrodą pocieszenia dla Rodziny, która zajęła II miejsce jest: porcelanowy zestaw do 

kawy. Wartość jednej nagrody wynosi 595 zł z VAT (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt 

pięć złotych) z VAT. 

.  

 

Procedury przekazywania nagrody 

§ 5 

1. Nagrody będą dostarczone do laureatów w ciągu 60 dni roboczych.  

 

 

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. Organizator Konkursu będzie realizować połączenia telefoniczne z uczestnikami 

Konkursu podczas programu radiowego  „Zagadkowa Niedziela” 7-28.10. 2007w 

godzinach 08:00 – 10:00.  

2. W przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia nie jest 

realizowana.  

3. W chwili uzyskania połączenia uczestnik Konkursu podaje przedstawicielowi komisji 

swoje imię i nazwisko. 

4. 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. 

 

 

 

 

 


