
Regulamin konkursu 

ZAKOCHANE ŁASUCHY 

w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz 
 

  

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1.Organizatorem konkursu jest radio RDN Małopolska z siedzibą w Tarnowie, adres: 

ul. Bema 14, 33-100 Tarnów oraz radio RDN Nowy Sącz z siedzibą w Nowym Sączu, 

ul. Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz. 

Fundatorami nagród są cukiernie: 

- Sokołowski z Dąbrowy Tarnowskiej; 

- Galeria Słodkiego Szczęścia z Mielca; 

- Wiktor Janusz Beata z Dębicy; 

- Cukiernia Królewska z Brzeska; 

- Cukiernia Helenka z Radomyśla Wielkiego; 

- Danuta Desoń z Pilzna; 

- Dana Tuchów, Zakliczyn 

- Domowa z Tarnowa; 

- Cukiernia i piekarnia Tęgoborze: oddziały Bobowa, Limanowa, Stary Sącz, Łącko; 

- Cupcake Agnieszka Puc – Krynica; 

- Mecyje Sądeckie - Nowy Sącz; 

- Piekrania Krystyna z Tarnowa; 

- Piekarnia Elita z Wietrzychowic 

oraz sklep Aris z Wojnicza / Dębina Zakrzowska. 

b. Konkurs ma charakter lokalny i jest otwarty dla wszystkich osób zainteresowanych, 

spełniających warunki zapisane w niniejszym regulaminie. 

c. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatorów oraz Fundatora nagród 

oraz ich rodziny. 

2.Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem konkursu sprawują pracownicy Organizatora. 

 
 

2. ZASADY KONKURSU 

 

1. Konkurs rozpoczyna się 14.02.2023 r. i kończy 16.02.2023 r. 

2. 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.). 

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności 

w celu dokonania oceny zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców, 

Organizator powoła Jury Konkursowe. 

4. Konkurs prowadzony jest w formie telefonicznej i odbywa się równolegle w radiu 

RDN Małopolska w Tarnowie pod numerem 14 620 05 00 oraz RDN w Nowym Sączu 

pod numerem 18 444 01 01. 

5. Konkurs polega na uważnym słuchaniu radia RDN w dniach od 14 do 16 lutego 2022 

r w godz. 7.00 – 15.00. Po usłyszeniu nazwy cukierni ze swojej miejscowości (lub 

najbliższej okolicy) wykonaniu przez słuchaczy telefonu do studia. 



6. Nagrodę każdorazowo otrzyma osoba, która po usłyszeniu przez prowadzącego nazwy 

swojej miejscowości (lub miejscowości z najbliższej okolicy) jako pierwsza się 

dodzwoni i przeprowadzi rozmowę z prezenterem na żywo.  

7. Nagrodami w konkursie są: 24 pakiety po 10 pączków każdy.  

8. Nagrody będą czekały na zwycięzców we wskazanych cukierniach w tłusty czwartek 

tj. 16 lutego 2022 r. 

9. Zdobywcy nagród zobowiązani są do potwierdzenia swojej tożsamości dowodem 

osobistym podczas odbioru nagrody we wskazanej przez prowadzącego cukierni.  

10. Zdobywca nagrody zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych tj.: 

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). 

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

zamieszkania oraz numer telefonu) może otrzymać tylko jedną nagrodę. 

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

organizowanym przez Radio RDN Małopolska oraz Radio RDN Nowy Sącz, 

w przeciągu 1 miesiąca. 

13.  Nie ma możliwości wysyłania nagród. 

14. Nie ma możliwości wymiany nagród na gotówkę . 

15.  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 ją w pełni akceptuje; 

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu,; 

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych 

z uczestnictwem w Konkursie. 
 

 

Niniejszy regulamin dostępny jest na stronach internetowych www.rdn.pl . 
 


