
REGULAMIN KONKURSU  

Wielki Konkurs Olimpijski
KIERUNEK PEKIN

organizowanego przez:
"Trójkę" - Polskie Radio S.A. z siedzibą przy al. Niepodległości 77/85 w Warszawie (zwaną

dalej Organizatorem) przy współpracy Polskiego Komitetu Olimpijskiego z siedzibą 
w Warszawie .ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 . 

Celem konkursu jest zachęcenie słuchaczy do uważnego słuchania nadawanych przez 
Trójkę audycji i informacji oraz propagowanie idei olimpijskiej przy wspólnej zabawie.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs odbędzie się w dniach 7-13 lipca 2008r. i 14-20 lipca 2008r. od poniedziałku 
do soboty (7-12 i 14-19 lipca) na antenie Trójki zadawane będzie pytanie konkursowe 
(po jednym w każdym tygodniu  trwania  konkursu).  Finał  Konkursu odbędzie  się  
w niedzielę 13 i 20 lipca 2008r., w audycji Trzecia Strona Medalu (niedziela, godz. 
17.00-19.00).

2. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające paszport  
z terminem ważności co najmniej 12 miesięcy oraz spełniające wymagania nałożone 
niniejszym Regulaminem.

3. Uczestnikiem Konkursu  jest  osoba,  która  wyśle  SMS z  prawidłową  odpowiedzią  
na pytania dotyczące wiedzy o Igrzyskach Olimpijskich zadane na antenie w dniach, 
o których mowa w ust. 1 niniejszego Regulaminu.

4. Pracownicy  i  współpracownicy  Polskiego  Radia  S.A.,  Polskiego  Komitetu 
Olimpijskiego oraz firm: Polska Telefonia Cyfrowa SA, Kompania Piwowarska S.A., 
Bank PKO BP, Poczta Polska, Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Casino Olimpia SA, 
Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. oraz członkowie rodzin tychże osób nie mogą brać 
udziału w Konkursie. 

5. Uczestnik(czka) Konkursu przez fakt uczestnictwa niniejszym zezwala na publiczne 
ujawnienie imienia i nazwiska w Radiu podczas ewentualnego uczestnictwa w finale 
Konkursu.

6. Niniejszy  Regulamin  dostępny  jest  w  siedzibie  Organizatora  oraz  na  stronach 
internetowych www.polskieradio.pl/trojka

 
§ 2

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Uczestnicy  biorą  udział  w  głosowaniu  poprzez  wysłanie  SMS-a  z  prawidłową 
odpowiedzią na zadane pytanie (bez polskich liter) pod numer 7360  (koszt: 3,66 zł 
brutto za wysłanie wiadomości).

2. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez Uczestnika chęci wzięcia 
udziału w Konkursie oraz akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. W Konkursie nie są brane pod uwagę SMS-y wysyłane przez Internet.
4. Każdy  Uczestnik(czka)  Konkursu  może  wziąć  udział  w  Konkursie  dowolną  liczbę 

razy.
5. Konkurs składa się z dwóch etapów:
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I Etap
a) polega  na  wysłaniu  wiadomości  tekstowej  SMS-em pod  numer  7360  (koszt:  

3,66 zł brutto za wysłanie wiadomości)
b) Uczestnik(czka)  wysyła  SMS-a  z  odpowiedzią  na  pytanie  dotyczące  wiedzy  

o Igrzyskach Olimpijskich zadawane od poniedziałku do soboty na antenie Trójki.
c) Zgłoszenia SMS-owe przyjmowane są od momentu zadania pytania na antenie 

Trójki, poniedziałek, 7 lipca 2008r., godz. 6.35, do niedzieli 13 lipca 2008r. godz.
16.00,  gdy  Finał  Konkursu  ma  miejsce  w  niedzielę  13  lipca  2008r.  oraz  
w  dniach  od  14  lipca  2008r.  (poniedziałek)  od  godz.6.35  do  20  lipca  2008r. 
(niedziela) godzina 16.00 gdy rozstrzygnięcie Konkursu czyli  Finał ma miejsce  
w niedzielę 20 lipca 2008r.
Finał nastąpi na antenie Trójki w audycji Trzecia Strona Medalu w dniu 13 i 20 
lipca 2008r. (niedziela ) w godz. 17.00-19.00. 

d) Wysłanie  SMS-a  jest  równoznaczne  ze  zgłoszeniem  chęci  wzięcia  udziału  
w Konkursie oraz akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 

II Etap
a) Osoby,  które wysłały  poprawnie  SMS-a z  prawidłową  odpowiedzią  na zadane 

jedno pytanie konkursowe biorą udział w Finale Konkursu.
b) Finał  Konkursu  przeprowadzi  Tomasz  Gorazdowski,  Michał  Olszański,  Artur 

Kulikowski lub Michał Gąsiorowski, zwany dalej” Prowadzącym „
c) Spośród osób, które przyślą za pomocą SMS-a prawidłową odpowiedź na zadane 

pytanie  konkursowe,  zostanie  wyłoniona  1  (jedna)  osoba (Finalista),  do  której 
zadzwoni Prowadzący. 

d) Prowadzący  podejmuje  próby  połączenia  telefonicznego  z  Finalistą(stką) 
Konkursu, w sposób określony w pkt ”e” poniżej.

e) Próba  uzyskania  połączenia  z  Finalistą(stką)  Konkursu  podejmowana  jest  nie 
więcej niż dwukrotnie przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie 
może przekroczyć  sześciu sygnałów przy sygnale  braku odpowiedzi  ze strony 
adresata połączenia i czterech sekund przy sygnale zajętości. W przypadku braku 
żadnego z wyżej  wymienionych sygnałów w ciągu pięciu sekund od chwili  gdy 
zakończono  wybieranie  numeru,  próbę  tę  ponawia  się,  nie  więcej  jednak  niż 
dwukrotnie.  W  przypadku  rozłączenia  w  trakcie  rozmowy  próba  ponownego 
połączenia podejmowana jest według wyżej opisanej procedury.

f) W chwili  uzyskania  połączenia Finalista(stka) Konkursu podaje Prowadzącemu 
swoje  imię  i  nazwisko.  Weryfikacja  prawa  udziału  Finalisty(stki)  Konkursu  
w Konkursie odbywa się poprzez sprawdzenie zgodności nazwiska i imienia tej 
osoby przez Prowadzącego.

g) Po uzyskaniu  połączenia  i  weryfikacji  danych  Finalisty(stki),  wybiera  on(a)  na 
antenie 1 (jedno) z 10 (dziesięciu) przygotowanych przez Organizatora pytań, na 
które musi odpowiedzieć przed upływem 10 sekund. 

h) Nagrodę  wygrywa  ta  osoba,  która  udzieli  prawidłowej  odpowiedzi  na  zadane 
pytanie w określonym czasie oraz będzie mogła odebrać nagrodę osobiście w 
terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora. Nagroda nie podlega wymianie 
na inny ekwiwalent.

i) W przypadku, gdy Finalista(stka) Konkursu nie odpowie na zadane pytanie, bądź 
nie będzie mógł(a) odebrać nagrody we wskazanym terminie i miejscu – nagroda 
nie zostaje przyznana a Prowadzący powtarza procedurę określoną w pkt. od „c” 
do „i” powyżej.

j) jeżeli  pomimo  prawidłowego  wykonania  próby  zrealizowania  połączenia 
telefonicznego  z  daną  osobą  nie  udało  się  uzyskać  z  nią  połączenia 
telefonicznego osoba  ta  nie  bierze  udziału  w  Finale  Konkursu  a  Prowadzący 
podejmuje próbę połączenia telefonicznego z inną osobą. Postanowienia pkt. od 
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„c” do „i” powyżej stosuje się odpowiednio aż do wyłonienia osoby wygrywającej 
nagrodę.

k) jeżeli w czasie Finału konkursu w dniu 13 lub 20 lipca żadna z osób nie wygra 
nagrody – nie zostaje ona przyznana.

§ 3
NAGRODY

1.  Nagrodami w konkursie są: 2 (dwa) jednoosobowe pobyty na Igrzyskach Olimpijskich 
(Pekin,  sierpień  2008.)  oraz  2  nagrody pieniężne  w wysokości  5 556  złotych  00/100 
brutto każda.  Jedna nagroda składa się z jednego pobytu na Igrzyskach Olimpijskich 
oraz jednej nagrody pieniężnej. Jeden pobyt obejmuje rozpoczęcie Igrzysk Olimpijskich – 
06-16 sierpnia  2008r.,  drugi  zakończenie  Igrzysk  Olimpijskich  –  17-25 sierpnia  2008. 
Pobyty  na Igrzyskach Olimpijskich  oraz nagrody pieniężne  zostały  ufundowane przez 
Polski Komitet Olimpijski (Fundator). Ogólna wartość jednej nagrody wynosi 55 556 zł 
00/100  (słownie:  pięćdziesiąt  pięć  tysięcy  pięćset  pięćdziesiąt  sześć  złotych  00/100 
brutto).  Łączna wartość nagród 111 112 zł  brutto (słownie:  sto jedenaście tysięcy sto 
dwanaście złotych 00/100 brutto).  

2.   Nagrody nie przechodzą na własność Polskiego Radia. 
3.  Finalista konkursu wygrywa nagrodę, jeżeli  udzieli  prawidłowej  odpowiedzi na zadane 

pytanie w określonym czasie  oraz spełnia wszystkie warunki  określone w niniejszym 
Regulaminie.  

§ 4
REKLAMACJE

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 doręczone Organizatorowi w formie pisemnej do dnia  
20 lub 27 lipca w zależności od tego której części konkursu dotyczą.
Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Komisji Reklamacyjnej po wyznaczonym terminie 
nie będą uwzględniane.

2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni  od dnia 
otrzymania przez Komisję Reklamacyjną. Składający(ca) reklamacje zostanie pisemnie 
powiadomiony(a) o rozpatrzeniu reklamacji.

3. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator  konkursu zastrzega sobie  prawo zmiany niniejszego regulaminu,  a  także 
zawieszenia organizacji konkursu.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator konkursu opublikuje 
informację ze stosownym wyprzedzeniem.

3. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  przekazywania  danych  osobowych  laureatów 
Konkursu  do  Fundatora,  który  nie  ma  obowiązku  udostępniania  innym  podmiotom 
otrzymanych danych osobowych,  zapewnia ich ochronę oraz wykorzystywanie danych 
wyłącznie w celach związanych z realizacją Konkursu.

4. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  zastosowanie  będą  miały 
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz.  U.  1964,  nr  16,  poz.93 z późniejszymi 
zmianami)
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