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Regulamin konkursu „Książki na Święta”
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest P.P.U. „Radio-Media ZW” ul. Kilińskiego 23, 98-300
Wieluń, zwane dalej Organizatorem.
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności
prawnych.
3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, oraz dostawcę
usługi premium SMS, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie
domowym.
4. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami
regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.
5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim
(w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć
uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
6. Informacje o konkursie będą dostępne w siedzibie Organizatora oraz na stronie
www.radiozw.com.pl

II. Zasady konkursu
1. Konkurs trwa od godz. 14:00 dnia 14 grudnia 2016r. do godz. 10:00 dnia 22 grudnia 2016r.
2. Udział w konkursie polega na wysłaniu sms-a o treści RZW pod nr 72601
3. Koszt sms-a to 2zł netto (2,46 zł z VAT)
4. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.

III. Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są książki.
2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

IV. Sposób wyłaniania zwycięzców
1. Nagrody zostaną przyznane 15 uczestnikom, którzy spełnią wszystkie warunki opisane w
niniejszym regulaminie.
2. Nagrody wygrają uczestnicy, którzy w czasie trwania Konkursu prześlą najwięcej SMSów
prawidłowej treści.
3. W przypadku gdy wielu uczestników prześle taką samą ilość SMSów, wygrywa uczestnik,
który jako pierwszy przesłał ostatniego SMSa.

V. Wydanie nagród
1. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie w dniu 22 grudnia 2016r.
2. Nagrody należy odebrać osobiście w sekretariacie Radia ZW (ul. Kilińskiego 23, 98-300
Wieluń) do 5 stycznia 2017r.. Nagrody wydawane są w godzinach urzędowania sekretariatu,
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16.
3. Numery telefonów zwycięzców zostaną przedstawione na antenie Radia ZW oraz na
stronie www.radiozw.com.pl w postaci 123 XXX 456
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wysyłania SMSów przez osoby
nieuprawnione.
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VI. Laureaci i dane osobowe
1. W celu otrzymania nagrody zwycięzca powinien podać swoje dane osobowe (imię,
nazwisko, nr telefonu z którego wysłał zwycięskie smsy). Podanie danych jest dobrowolne,
jednak w przypadku odmowy udostępnienia niniejszych danych Organizator może nie wydać
nagrody takiej osobie.
2. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926)
jedynie w celach konkursowych. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich
poprawiania.
3. Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego
regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.

VII. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez
uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem
poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie
później niż w terminie 14 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po
powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie
później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem
poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

VIII. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny
właściwy dla siedziby Organizatora
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Regulamin konkursu „Świece na Święta”
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest P.P.U. „Radio-Media ZW” ul. Kilińskiego 23, 98-300
Wieluń, zwane dalej Organizatorem.
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności
prawnych.
3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, oraz dostawcę
usługi premium SMS, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie
domowym.
4. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami
regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.
5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim
(w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć
uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
6. Informacje o konkursie będą dostępne w siedzibie Organizatora oraz na stronie
www.radiozw.com.pl

II. Zasady konkursu
1. Konkurs trwa od godz. 14:00 dnia 14 grudnia 2016r. do godz. 10:00 dnia 22 grudnia 2016r.
2. Udział w konkursie polega na wysłaniu sms-a o treści RADIO pod nr 72601
3. Koszt sms-a to 2zł netto (2,46 zł z VAT)
4. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.

III. Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są zestawy świec.
2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

IV. Sposób wyłaniania zwycięzców
1. Nagrody zostaną przyznane 5 uczestnikom, którzy spełnią wszystkie warunki opisane w
niniejszym regulaminie.
2. Nagrody wygrają uczestnicy, którzy w czasie trwania Konkursu prześlą najwięcej SMSów
prawidłowej treści.
3. W przypadku gdy wielu uczestników prześle taką samą ilość SMSów, wygrywa uczestnik,
który jako pierwszy przesłał ostatniego SMSa.

V. Wydanie nagród
1. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie w dniu 22 grudnia 2016r.
2. Nagrody należy odebrać osobiście w sekretariacie Radia ZW (ul. Kilińskiego 23, 98-300
Wieluń) do 5 stycznia 2017r.. Nagrody wydawane są w godzinach urzędowania sekretariatu,
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16.
3. Numery telefonów zwycięzców zostaną przedstawione na antenie Radia ZW oraz na
stronie www.radiozw.com.pl w postaci 123 XXX 456
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wysyłania SMSów przez osoby
nieuprawnione.
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VI. Laureaci i dane osobowe
1. W celu otrzymania nagrody zwycięzca powinien podać swoje dane osobowe (imię,
nazwisko, nr telefonu z którego wysłał zwycięskie smsy). Podanie danych jest dobrowolne,
jednak w przypadku odmowy udostępnienia niniejszych danych Organizator może nie wydać
nagrody takiej osobie.
2. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926)
jedynie w celach konkursowych. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich
poprawiania.
3. Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego
regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.

VII. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez
uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem
poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie
później niż w terminie 14 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po
powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie
później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem
poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

VIII. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny
właściwy dla siedziby Organizatora

