
Regulamin Konkursu 
Radia Kaszëbë „Walentynki”

1. Postanowienia  ogólne
1.1 Regulamin  określa warunki konkursu rozgrywanego na antenie stacji Radia Kaszëbë 

zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego - ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93
z późn. zm.).

1.2 Organizatorem konkursu jest Kaszëbë FM, z siedzibą w Gdyni przy ul. Mireckiego 12
1.3 Konkurs będzie rozgrywany w programie lokalnym Radia Kaszëbë 98.9 FM, 92.3 FM, 

90,1 FM, emitowanym na terenie Pomorza jak i drogą internetową. 
1.4 Konkurs odbywa się w dniach: 2-14.02.2017 w czasie trwania programów Radia Kaszëbë
1.5 W dniach od 2 lutego od godz. 7:00 do 9 lutego, do godz. 12:00 drogą mailową słuchacze

nadsyłają zdjęcia. W dniach od 9 lutego, od godz. 7:00 do 14 lutego, do godz. 13:00 
odbywa się głosowanie słuchaczy. 14 lutego po godz. 13:30 odbędzie się finał.

2. Warunki uczestnictwa
Udział w konkursie mogą brać jedynie osoby pełnoletnie, które spełniają następujące 
warunki:

a) zapoznały się z regulaminem konkursu „Walentynki” oraz z regulaminem     ogólnym 
konkursów rozgrywanych na antenie Radia Kaszëbë i akceptują treści obu 
regulaminów.

b) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu 
(publikacja nadesłanych zdjęć na profilu Radia Kaszëbë, na portalu Facebook oraz na 
stronie internetowej http://radiokaszebe.pl z załączonym imieniem i nazwiskiem) 
zgodnie z wymogami ustawowymi, na podstawie art.23 ust.1 pkt 3 i pkt. 5 w związku 
z art.43 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. 
Nr 133 z 1997 r, poz.883).

c) wyrażają zgodę na przesyłanie treści marketingowych zgodnie z Kodeksem Dobrych 
Praktyk

d) nie są pracownikami i stałymi współpracownikami Kaszëbë FM.
e) nie są członkami najbliższej rodziny podmiotów wymienionych w pkt. 2, ppkt. c)

3. Nagrody
3.1  Nagradzane są 4 pierwsze miejsca , które otrzymały największą ilość głosów. Na 
zwycięzce czeka weekendowy pobyty w Kompleksie Wypoczynkowym Szarlota koł 
Kościerzyny. Kolejne nagordy- zaproszenie na kolacje(2 miejsce) oraz zaproszenie na 
bowling (3i 4 miejsce)
3.2 Kwota nagród nie przekracza 760 zł, w związku z tym nie odprowadza się podatku w 

kwocie 10% od wartości nagrody 
3.3 Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za reklamacje dotyczące nagród oraz

następstwa związane z ich realizacją. Odpowiedzialność spoczywa na podmiocie, który 
udostępnił Organizatorowi nagrody lub innym podmiocie przez niego wskazanym.

4. Zasady konkursu
4.1 Słuchacz wchodzi do gry, poprzez przesłanie drogą mailową, w dniach od 2 lutego od 

godz. 7:00 do 9 lutego  , do godz. 12:00 , na adres konkurs@radiokaszebe.pl zdjęcia: 
„romantyczne zdjęcie ze swoją drugą połówką”. W wiadomości  załączyć należy dane 
kontaktowe takie jak: nr telefonu oraz imię i nazwisko.

4.2 Spośród nadesłanych zdjęć jury (patrz pkt. 5) wybiera od 5 do 10 najciekawszych zdjęć.

http://www.radiokaszebe.pl/files/regulamin/Regulamin_ogolny_konkursow_w_Radiu_Kaszebe.pdf
mailto:konkurs@radiokaszebe.pl
http://radiokaszebe.pl/


4.3 W dniach od 9 lutego, od godz. 7:00 do 14 lutego , do godz. 13:00 odbywać się będzie 
plebiscyt. Słuchacze drogą SMS-ową głosują na zdjęcia wybrane przez jury. 
Szczegółowe informacje o treści i numerze SMS-a oraz zdjęcia ogrodów z imionami i 
nazwiskami ich właścicieli udostępnione będą na stronie http://radiokaszebe.pl – tam też 
na bieżąco zobaczyć będzie można ile głosów procentowo oddanych jest na dany ogród.

Głosy oddawane są SMS-owo, na numer 71601 (koszt 1,23 zł z VAT). W treści wpisujemy 
KASZEBE.numer przyporządkowany danemu zdjęciu  (np. KASZEBE.99). Nie ma 
ograniczenia co do liczby wysłanych SMS-ów.

4.4 14 lutego o godz. 13:30 odbędzie się finał. Podczas wejścia antenowego prezenter 
poinformuje słuchacza, którego zdjęcie ogrodu otrzymało największą ilość głosów o 
wygranej głównej nagrody. Prezenter także poinformuje kto otrzymuje drugą i trzecią 
nagrodę.

4.5 Jednej osobie może być przyznana tylko jedna nagroda, niezależnie od ilości zgłoszeń.
4.6 Nagrody będą odbierane w siedzibie Radia Kaszëbë w Gdyni przy ul. Mireckiego 12
4.7 Przy odbiorze nagrody należy okazać dokument potwierdzający tożsamość.
4.8 Organizator konkursu nie przewiduje możliwości zamiany nagrody na inną.

5. Jury
5.1 Skład jury:

Przewodniczący   -   Agnieszka Łukasik
Sekretarz   -   Sylwia Bartosik
Członkowie   -   Dominik Lewicki

5.2 Werdykt jury jest werdyktem ostatecznym w  zakresie wyników akcji.
5.3 Jury potwierdza zgodność przeprowadzenia akcji z regulaminem.

6. Postępowanie reklamacyjne
6.1 Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu akcji, należy składać  organizatorowi na  

piśmie w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego  zakończenia.
6.2 W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data 

stempla pocztowego.
6.3 Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora 

niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.
6.4 Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listownie, 

najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na piśmie  przez Organizatora.

7. Postanowienia dodatkowe
7.1 Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:

a) udział w konkursie przez osoby nieuprawnione
b) udział w konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu i szkody 

tym spowodowane
c) usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy akcji
d) problemy w funkcjonowaniu konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których 

Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub 
którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze 
zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej

7.2     Nad prawidłowością przebiegu akcji i jej zgodnością z regulaminem czuwa 
kierownictwo Kaszëbë FM

http://radiokaszebe.pl/

