
Regulamin konkursu'' Sekretariat Świętego Mikołaja'' w Radiu RDN Małopolska 

 

Strony Konkursu zapisane w niniejszym Regulaminie określane są następująco: 

Organizator Konkursu-zwany dalej Organizatorem  

Uczestnik Konkursu-zwani dalej Uczestnicy, Uczestnik Konkursu 

Organizatorem konkursu jest Radio RDN Małopolska z siedzibą w Tarnowie, adres: ul.Bema 14, 33-100 

Tarnów NIP:873-10-04-784, REGON:850282724. Sponsorami nagród w konkursie są: Park Rozrywki 

Energylandia, Aleja 3 Maja 2, 32-640 Zator NIP: 5511735768 oraz Bień zabawki Nowodąbrowska 217, 

33-100 Tarnów NIP 8730020195. 

Konkurs rozpoczyna się 24.11.2022r. i kończy 06.12.2022r. o godz. 14.00.   

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

warunki zapisane w niniejszym regulaminie. 

Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz ich 

rodziny. 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży - słuchaczy do 18 roku życia. 

Dzieci poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem uzyskania zgody przez 

rodzica/przedstawiciela ustawowego (wzór poniżej), którą należy przesłać na adres mailowy 

konkurs@rdn.pl. 

KONKURS 

Konkurs trwa od 24.11.2022r. do 06.12.2022r, natomiast przesyłanie nagrań/zgłoszeń jest możliwe 

w dniach 24.11 – 05.12. godz. 12.00.  

1) Słuchacze dzwonią pod numer 14 689 14 17, nagrywają się na sekretarkę zostawiając miłą wiadomość 

skierowaną do Świętego Mikołaja.  

2) Rozpoczynając swoją wiadomość uczestnicy konkursu podają swoje imię.  

Komisja konkursowa dokona wyboru najciekawszych nagrań, wszystkich nadesłanych wypowiedzi, które 

spełniają wymagania konkursowe. 

Poprzez przesłane nagranie uczestnik wyraża zgodę na jego upublicznienie, emisję na antenie Radia RDN 

Małopolska.  

Emisja danego nagrania na antenie radia nie jest równoznaczna z przyznaniem nagrody dla uczestnika.  

Komisja w czasie trwania konkursu w dni powszednie w terminie 28.11 – 05.12 będzie wybierać 



najciekawsze odpowiedzi, a ich autorów będzie nagradzać mikołajkowym prezentem dostosowanym 

w miarę możliwości od wieku uczestników. Każdego dnia zostanie nagrodzona co najmniej jedna osoba.  

W finale konkursu 06.12 spośród wszystkich nadesłanych nagrań, komisja konkursowa nagrodzi czterech 

uczestników nagrodą główną tj. voucherem dla trzech osób do zimowego parku rozrywki Energylandia 

w Zatorze. Vouchery są ważne do 08.01.2023 r.  

Prowadzący programy oraz pracownicy będą się kontaktować z wybranymi słuchaczami w ramach Region 

Jest Nasz, Wszystko gra od 28.11 do 6.12.2022r. Poprzez nagranie wypowiedzi Uczestnicy konkursu i/lub 

ich opiekunowie prawni udzielając wyrażają zgodę na odebranie telefonu z numeru 146200500 oraz 

rozmowę z prezenterem na żywo, a także na emisję na antenie radia nagranej dla św. Mikołaja 

wiadomości.  

Zdobywca nagrody musi podać prawidłowe dane osobowe: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, 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). Zgoda musi zostać potwierdzona własnoręcznym podpisem. 

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

numer telefonu) może otrzymać tylko jedną nagrodę. 

Nagrody będą wydawane po potwierdzeniu danych. 

Zdobywca nagrody nie może otrzymać kolejnej nagrody w żadnym innym konkursie organizowanym 

przez Radio RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz w przeciągu 1 miesiąca. 

Wszystkie nagrody zdobyte w konkursie należy odebrać osobiście w dniu 6 grudnia w siedzibie radia przy 

ul. Bema 14 w Tarnowie w godz. 15.00-17.00. Prezenty wręczy święty Mikołaj.  

Nie ma możliwości wysyłania prezentów, ani ich odbioru we wcześniejszym lub późniejszym terminie.  

Nagrody nieodebrane przez zwycięzcę Konkursu przechodzą na własność Organizatora. 

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

Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych 

www.rdn.pl 

www.rdn.pl


 

OŚWIADCZENIE RODZICA (LUB OPIEKUNA PRAWNEGO) UCZESTNIKA KONKURSU "SEKRETARIAT 

ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”  W RADIU RDN MAŁOPOLSKA  (OSOBY PONIŻEJ 16 ROKU ŻYCIA) 

Oświadczam jako rodzic/ opiekun prawny, że: 

1) Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ( IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA) 

.................................................................................................. w konkursie "Sekretariat Świętego Mikołaja 

w Radiu RDN Małopolska" oraz na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu organizacji 

konkursu. 

2)Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu akceptuję wszystkie jego postanowienia. 

 

 

.......................................................................... 

Data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego  

 

 

 

 

 

 

 

 


