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REGULAMIN KONKURSU  

 
KONKURS SPORTOWY 

 
organizowanego przez: 

 
Polskie Radio S.A. PROGRAM III (Trójka) z siedzibą w Warszawie  

przy al. Niepodległości 77/85 (zwaną dalej Organizatorem).  
 

Celem konkursu jest zwiększenie popularności stacji, 
zachęcenie do uwaŜnego słuchania i wspólnej zabawy.  

 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Konkurs odbędzie się w audycji Trzecia Strona Medalu w dniach:  

9,16,23 maja i w dniu finału: 30 maja. 
2. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, mające obywatelstwo 

polskie, spełniające wymagania nałoŜone niniejszym regulaminem. 
3. Uczestnikiem konkursu jest osoba, która wyśle sms z poprawną odpowiedzią na 

pytanie zadane na antenie Trójki wg § 2. 
4. Pracownicy i współpracownicy Polskiego Radia S.A. oraz pracownicy  

i współpracownicy Sponsora nagród, oraz członkowie rodzin tych osób nie mogą brać 
udziału w konkursie. 

5. Uczestnik konkursu zobowiązany jest w szczególności do podania swojego imienia, 
nazwiska i adresu oraz numeru telefonu, pod którym będzie dostępny w chwili 
rozstrzygnięcia konkursu. 

6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu i 
zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska uczestnika konkursu na 
antenie Polskiego Radia S.A. podczas jego ewentualnego uczestnictwa w konkursie. 

7. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora 
Konkursu doraźnie w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród, a po rozstrzygnięciu 
konkursu i doręczeniu nagród zostaną usunięte. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemoŜliwia uczestnictwo w konkursie i otrzymanie 
nagrody w konkursie. KaŜdy uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych 
osobowych, do ich poprawiania oraz Ŝądania ich usunięcia. Dane osobowe będą 
przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych. (t.j.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

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

 
 

§ 2 
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

 
1. W dniach: 9,16,23,30 maja 2010 r. w audycji Trzecia Strona Medalu, nadawanej w 

godzinach 17.00-19.00, zadane będzie trzykrotnie pytanie konkursowe dotyczące 
sportu. Zadaniem słuchaczy jest przesłać poprawną odpowiedź na zadane pytanie 
sms-em na numer 7360 (koszt: 3,66 brutto za wysłanie wiadomości). Rozwiązanie 
konkursu (Finał Dzienny) wraz z przyznaniem nagrody nastąpi po godz. 18.45 w 
audycji Trzecia Strona Medalu. Finał Główny konkursu odbędzie się 30 maja 2010, ok. 
godzi 18:50 
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2. Nagroda dzienna zostanie przyznana Finaliście dziennemu wyłonionemu spośród 
wszystkich uczestników konkursu danego dnia (wg § 2 Etap II). Nagroda główna 
zostanie przyznana Finaliście Głównemu wyłonionemu 30 maja spośród wszystkich 
uczestników konkursu w audycji 9,16, 23, 30 maja. (wg § 2 Finał). 

3. Wysłanie sms-a jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez Uczestnika chęci wzięcia 
udziału w konkursie oraz akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.  

4. W konkursie nie są brane pod uwagę sms-y wysyłane przez Internet. 
5. KaŜdy Uczestnik konkursu moŜe wziąć udział w konkursie dowolną liczbę razy. 
6. Konkurs składa się z dwóch etapów i Finału: 
 
 
I Etap 
a) polega na wysłaniu przez Słuchacza odpowiedzi SMSem pod numer 7360 (koszt: 3,66 

brutto za wysłanie wiadomości) na zadane w audycji Trzecia Strona Medalu pytanie. 
b) Zgłoszenia sms-owe przyjmowane są od momentu zadania pytania na antenie  

w audycji Trzecia Strona Medalu. 
 
II Etap 
a) W dniach 9,16,23 maja 2010 ok. godz. 18.45, w audycji Trzecia Strona Medalu 

rozgrywane są Finały Dzienne Konkursu. 
b) Uczestnicy którzy wysłali prawidłowo sms z poprawną odpowiedzią na zadane pytanie 

konkursowe biorą udział w Finale Dziennym konkursu. 
c) Finał Dzienny konkursu przeprowadzi Redaktor Prowadzący audycję Trzecia Strona 

Medalu, zwany dalej Prowadzącym.  
d) W Finale Dziennym Konkursu bierze udział 1 osoba (Finalista) wyłoniony przez 

Prowadzącego spośród wszystkich Uczestników konkursu danego dnia. Finalistą jest 
osoba, która nadesłała SMS-a o godzinie 18:23:00 lub najbliŜej tej godziny. Czas 
nadesłania SMSow mierzony jest przez komputerowy system zegarowy integratora. W 
przypadku gdy treść wybranego do finału dnia sms-a  jest niepoprawna, Finalistą 
dziennym jest nadawca kolejnego sms-a. 

e) Prowadzący podejmuje próby połączenia telefonicznego z Finalistą dziennym zgodnie 
z pkt f) 

f) Próba uzyskania połączenia z Finalistą dziennym 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 uczestnika 
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. 

g) W chwili uzyskania połączenia z Finalistą dziennym podaje on Prowadzącemu swoje 
imię i nazwisko. Weryfikacja prawa udziału Finalisty w konkursie odbywa się poprzez 
sprawdzenie zgodności danych tej osoby przez Prowadzącego. 

h) O zwycięstwie i przyznaniu nagrody decyduje udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 
zadane pytanie.  

i) JeŜeli pomimo prawidłowego wykonania próby zrealizowania połączenia 
telefonicznego, połączenia z daną osobą nie uda się uzyskać, osoba ta nie bierze 
dalszego udziału w Finale dnia konkursu. 

j) W przypadku określonym w pkt h wybrany zostaje, kolejny Finalista dnia, który spełnił 
warunki Regulaminu i procedura określona w pkt c)-h) jest powtarzana aŜ do 
wyłonienia zwycięzcy Finału dziennego 

 
 
FINAŁ GŁÓWNY 
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a) Finał konkursu odbędzie się 30 maja 2010 r., w audycji Trzecia Strona Medalu. 
b) Uczestnicy którzy wysłali prawidłowo sms z poprawną odpowiedzią na zadane 

pytanie konkursowe, podczas trwanie całego konkursu w dniach 9,16, 23, 30 maja 
2010 r. biorą udział w Finale konkursu. 

c) Finał konkursu przeprowadzi Prowadzący audycję Trzecia Strona Medalu 
d) W Finale Konkursu bierze udział 1 osoba (Finalista) wyłoniona przez Komisję 

złoŜoną z przedstawicieli Organizatorów spośród wszystkich uczestników podczas 
trwania całego konkursu. Komisja Konkursowa wyłania nadawcę jednego SMSa, 
który po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na zadane dodatkowe pytanie 
konkursowe dotyczące sportu wygrywa nagrodę. W przypadku udzielenie błędnej 
odpowiedzi uczestnik nie wygrywa nagrody a Komisja konkursowa wyłania nadawcę 
kolejnego SMSa według powyŜszej procedury.  

e) Prowadzący podejmuje próby połączenia telefonicznego z Finalistą zgodnie z pkt f) 
II Etapu. 

 
 

§ 3 
NAGRODY 

 
1. Nagrodami dziennymi w Finałach dziennych 9,16, 23 maja 2010 są bony na wycieczki 

organizowane przez Sponsora o wartości jednostkowej 500 zł. Bon obejmuje bieŜące 
promocje oraz oferty specjalne i jest do zrealizowania na dowolną imprezę dostępną w 
aktualnej ofercie biura podróŜy Terra Mare. Łącznie 3 bony. 

2. W Finale konkursu 30 maja 2010 r. nagrodą główną jest bon o wartości 8500  brutto do 
zrealizawoania na wycieczke z ofety biura podróŜy Terra Mare. Bon obowiązuje tylko do 
cen cennikowych, co oznacza, Ŝe nie obejmuje bieŜących promocji i ofert specjalnych. 

3. Nagrody nie podlegają zamianie na inny ekwiwalent. 
4. Finalista udostępni Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłuŜą do przekazania 

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

wpłaceniu przez Finalistę konkursu, na konto Organizatora, 10 procentowego podatku 
od nagrody.  

6. Posiadacz bonu w  celu zrealizowania nagrody musi skontaktować się z biurem 
podróŜy Terra Mare poprzez kontakt drogą mailową i/lub telefoniczną: e-mail: 
lidia.niedbalka@terramare.eu, tel. 022 33 33 777, podając hasło: "Trójka - Trzecia 
strona medalu” oraz numer bonu. 

7. Finalista zobowiązany jest do skontaktowania się z biurem podróŜy Terra Mare w ciągu 
21 dni od dnia otrzymania nagrody, w celu dokonania wyboru terminu wylotu i 
podpisania umowy - zgłoszenia udziału w imprezie. 

 
 

§ 4 
REKLAMACJE 

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

Reklamacyjnej pisemnie, 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 rozstrzygnięcia 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. 
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§ 5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a takŜe 

zawieszenia organizacji konkursu w kaŜdym czasie i bez podania przyczyny. 
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator konkursu 

opublikuje informację. 
3. Dane osobowe laureatów konkursu przetwarzane będą przez Organizatora jedynie 

doraźnie w celu realizacji konkursu i doręczenia nagród, i po zakończeniu konkursu 
zostaną usunięte.  

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


