
Regulamin 40 akcji sportowo-turystycznej radiowej Trójki 

WAKACJE NA DWÓCH KÓŁKACH 2010  

 
organizowanego przez: "Trójkę" - Polskie Radio S.A. z siedzibą przy al. Niepodległości 77/85 
w Warszawie (zwaną dalej Organizatorem). Celem konkursu jest zwiększenie popularności 
stacji, zachęcenie do uwaŜnego słuchania i wspólnej zabawy. 

1. Konkurs Wakacje na dwóch kółkach 2010 rozpoczyna się 5 maja 200 r. i trwa  
do 1 sierpnia  2009 r.  

2. Nagrodą główną w konkursie jest wyjazd na obóz rowerowy do Szklarskiej Poręby (7 dni)  
i na Wyspy Kanaryjskie. 
Wycieczka na Wyspy Kanaryjskie (Gran Canaria – Teneryfa) odbędzie się  w dniach 25 
sierpnia – 08 wrzesień 2010r. Wycieczka obejmuje : 

a) przelot na trasie Warszawa – Gran Canaria – Warszawa lub Warszawa – Teneryfa 
– Warszawa,   

b) obowiązkową opłatę lotniskową oraz dopłatę transportową, 
c) transfery lotnisko – hotel – lotnisko klimatyzowanym autokarem,  
d) zakwaterowanie: 7 noclegów w *** hotelu Ifa Interclub na Gran Canari oraz 7 

noclegów w *** hotelu Barcelo Varadero na Teneryfie, pokoje dwuosobowe typu 
standard, 

e) wyŜywienie: all inclusive zgodnie z ofertą i opisem hotelu,   
f) opiekę polskiego pilota na wyłączność grupy lecącego z grupą z / do Warszawy, 
g) przeprawę promową Gran Canaria – Teneryfa – Gran Canaria,  

transfery do / z portu / hotelu,   
h) ubezpieczenie Itaka Simple (KL i NW – 15.000€ / osoba), 
i)  opiekę lokalnego przewodnika rowerowego,    
j)  opłatę za przewóz rowerów,  
k)  dwie wycieczki lokalne – Tenerife Gran Tour oraz Gran Canaria Gran Tour,   

 
Wartość nagrody wynosi 7990 zł w tym 22% VAT. 
 
 
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. (wartość jednej wycieczki na Wyspy Kanaryjskie wynosi: 7990 zł brutto (słownie: 
siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych brutto).   

4. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy, którzy nie przekroczyli 19 lat. Startować moŜna 
indywidualnie lub w grupie (grupa licząca maksymalnie 10 osób). W przypadku zgłoszenia 
osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda jednego z rodziców, lub opiekuna prawnego  
(wg załączonego wzoru).  

5. Zadanie do wykonania - zorganizować wycieczkę rowerową w dowolnym terenie Polski  
na dystansie co najmniej 60 kilometrów łącznie. Dystans ten moŜna dzielić na odcinki.  

6. Wyprawy rowerowe mogą być równieŜ organizowane przed wakacjami - w maju i 
czerwcu. 



7. Po zakończonej wycieczce lub kilku wyprawach naleŜy przysłać do Trójki (Polskie Radio 
PR III) sprawozdanie wraz z mapką trasy, zawierające opisy wycieczek, najciekawszych 
krajoznawczo miejsc, zabytków, śladów kultury ludowej, miejsc pamięci itd. Prace prosimy 
nadsyłać w postaci kronik. Liczymy na pomysłowe prace w formie kronik, albumów, jeśli to 
moŜliwe ze zdjęciami, rysunkami, choć nie jest to warunek konieczny. Prosimy nie nadsyłać 
prac w formie elektronicznej.   

8. Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko, wiek, dokładny adresu, numeru telefonu 

9. Uczestnicy konkursu wyraŜają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dane 
laureatów konkursu: imię i nazwisko (pseudonim, nazwa zespołu), miejsce zamieszkania 
(miasto), informacje o zdobytej nagrodzie będą rozpowszechniane na antenie Radia i na 
stronach internetowych Radia. 

10. Sprawozdania przyjmujemy od 5 maja do 1 sierpnia 2010 r. Najpóźniej do tego dnia prace 
muszą znaleźć się w redakcji Trójki (adres poniŜej) - nie decyduje data stempla pocztowego. 
Radzimy przesłać sprawozdanie zaraz po zakończonych rajdach. Nasz adres:  
Trójka  
ul. Myśliwiecka 3/5/7 
00-977 Warszawa 
z dopiskiem "Dwa kółka"   

11. Laureaci konkursu zostaną wytypowani przez jury na podstawie przesłanych prac i 
wyjadą na obóz kolarski na Wyspy Kanaryjskie, poprzedzony wyprawą po okolicach 
Szklarskiej Poręby. 

W skład jury wchodzą:  

Henryk Sytner 
ElŜbieta Walendzik 
GraŜyna Orłowska 
 
Decyzje jury są nieodwołalne. 

12. Informacje i relacje z przebiegu konkursu na antenie Trójki w poniedziałki, środy i piątki 
po godzinie 15.00. 

  

 

 

 

 

 

 



…………………………………………… 
(imię i nazwisko) 
 
…………………………………………… 
(ulica ,nr domu) 
 
………………………………………….. 
(kod pocztowy, miasto) 
 
………………………………………….. 
(nr telefonu) 
 

 

 

 

ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA W KONKURSIE 

WAKACJE NA DWÓCH KÓŁKACH 2010 

 

 

 

Ja, niŜej podpisany wyraŜam zgodę na uczestnictwo mojego syna/mojej córki 

…………………………………………………………………. (adres jak wyŜej) w 

konkursie organizowanym przez Polskie Radio PR III, pod tytułem Wakacje na 

dwóch kółkach 2010. 

Jednocześnie wyraŜam zgodę na wyjazd mojego dziecka na obóz rowerowy do 

Szklarskiej Poręby i na Wyspy Kanaryjskie, w przypadku gdyby moje dziecko zostało 

Laureatem konkursu, i zobowiązuję się do wpłaty 10% podatku od nagrody na konto 

Organizatora. 

 

 

 

 

 

…………………………. 

(podpis) 

 


