
REGULAMIN KONKURSU 

Gorąca jesień z radiem RDN Małopolska 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.Niniejszy regulamin konkursu „Gorąca jesień z Radiem RDN Małopolska” („Regulamin”) określa 

warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie ogłoszonym na antenie radia RDN Małopolska, 

opublikowanym na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Radia RDN Małopolska: 

https://www.facebook.com/RDNmalopolska („Strona”) w dniach 26.09.2022 - 21.10.2022 r. 

(„Konkurs”).  

2. Strony Konkursu zapisane w niniejszym Regulaminie określane są następujące: 

Organizator Konkursu: - zwany dalej Organizatorem 

Uczestnik Konkursu – zwani dalej Uczestnicy, Uczestnik Konkursu. 

a. Organizatorem konkursu jest Radio RDN Małopolska z siedzibą w Tarnowie, adres: ul. Bema 

14, 33-100 Tarnów NIP: 873-10-04-874, REGON: 850282724. 

b. Fundatorem są Chochołowskie Termy Sp. Z o o. Chochołów 400, 34 – 513 Chochołów, 

NIP 7361440322, REGON 120300433.  

c. Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest otwarty dla wszystkich osób zainteresowanych, 

spełniających warunki zapisane w niniejszym regulaminie. 

d. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Fundatora nagród oraz ich 

rodziny.  

2. ZASADY KONKURSU 

 

1.Konkurs rozpoczyna się dn.26.09.2022 i kończy 21.10.2022 r.  

2. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, 

administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem 

towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.,a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. 

California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkurs przez 

Organizatora. Organizator informuje, że serwis Facebook nie ponosi wobec Uczestników żadnej 

odpowiedzialności w kwestiach związanych z Konkursem; a w szczególności za zasady i przebieg 

Konkursu oraz przyznanie Nagród odpowiada Organizator.  

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 

loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie 

z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). 

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności celu dokonania 

oceny zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powoła Jury 

Konkursowe. W skład Jury wejdą łącznie 3 osoby delegowane przez Organizatora. 

5. Konkurs prowadzony jest w formie sms.  Zadaniem uczestników konkursu jest udzielenie odpowiedzi 

na pytanie: jak rozgrzać się jesienią?  Uczestnicy piszą odpowiedzi pod numer sms 73601 o treści 

RDN.termy + odpowiedź na pytanie. Koszt sms 3,69 z VAT. Codziennie, podczas trwania konkursu w 

dni robocze od poniedziałku do piątku nagradzana jest jedna osoba, która przyśle najbardziej 

interesującą odpowiedź (najzabawniejszą, najciekawszą, najbardziej oryginalną).  

https://www.facebook.com/RDNmalopolska
http://www.facebook.com/


6. Dopuszczalne jest przesyłanie przez uczestników dowolnej liczby sms. 

7.  W konkursie Uczestnik o tych samych danych osobowych (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania 

oraz numer telefonu) może otrzymać tylko jedną nagrodę.  

8. Nagrodami w konkursie są:  

20 x voucher dla jednej osoby na całodzienne wejście do Chochołowskich Term ważny do  dn. 

29.12.2022 r. (strefa basenowa i lecznicza). Każdego dnia podczas trwania konkursu voucher otrzyma 

jedna osoba.   

9.  Warunkiem koniecznym do zdobycia nagrody jest odebranie telefonu od prowadzącego program 

i rozmowa na antenie radia RDN Małopolska.  

10. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.  

11. Zdobywca nagrody zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych tj.: imię, 

nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer telefonu oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody 

na przetwarzanie jego danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych 

osobowych, Dz. U. nr 101, poz. 926 z 2002 roku z późniejszymi zmianami).  

12. Zdobyte vouchery należy odebrać osobiście w sekretariacie radia RDN Małopolska w Tarnowie, 

ul. Bema 14 w dni powszednie w godz. 8.00 – 15.00. Po 30 dniach nagrody przechodzą na rzecz 

Fundatora Nagród, a Zwycięzca traci prawo do ich odbioru . 

13. Zdobywca nagrody nie może otrzymać kolejnej nagrody w żadnym innym konkursie 

organizowanym przez Radio RDNN Małopolska, w przeciągu 1 miesiąca. 

14. Nie ma możliwości wysyłania nagród (voucherów).  

15. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.  

16. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji danego zgłoszenia, w razie możliwego 

naruszenia przez Uczestnika Regulaminu Konkursu.  

17. Uczestnik oświadcza, że:  

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub posiada zgodę 

rodzica/opiekuna prawnego do udziału w konkursie. 

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu; 

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury 

odbioru nagrody i w pełni ją akceptuje.  

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook; 

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem 

w Konkursie. 

f. nadesłane zgłoszenie konkursowe jest wynikiem jego osobistej twórczości oraz że przysługują mu 

pełne autorskie prawa autorskie, prawa majątkowe do odpowiedzi na zadanie konkursowe. Ponadto 

Uczestnik oświadcza, iż zgłoszenie konkursowe nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności: 

dóbr osobistych, praw autorskich czy praw do znaku towarowego.  



Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, Fundatora nagród oraz na stronie 

internetowej www.rdn.pl .  


