Regulamin
Konkursu Radia WAWA pt. „Świąteczne Pudełko Radia WAWA”
1. Postanowienia ogólne
1.1 Regulamin określa warunki konkursu rozgrywanego na antenie sieci stacji Radia WAWA 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 Time S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10,
zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta
Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS
0000295857, NIP: 526-10-04-620, kapitał zakładowy w całości wpłacony w wysokości 25.070.000,00
(zwana w dalszej części niniejszego regulaminu "Organizatorem").
1.3 Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
1.4 Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji konkursu, w
tym funkcjonowania serwisu SMS, za pośrednictwem którego dokonywane są zgłoszenia do
konkursu: program@wawa.com.pl lub promocja@wawa.com.pl.
1.5 Dostawcą usług telekomunikacyjnych w zakresie serwisu SMS, za pośrednictwem którego
dokonywane są zgłoszenia do konkursu jest Supermedia Interactive Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, ul Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
KRS, pod numerem KRS: 130946, NIP 7541015229, REGON 530908108, kapitał zakładowy w
wysokości: 5 000 000,00 zł.
1.6 Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla osób
posiadających obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem pkt 5.1 – 5.3. Konkurs ma zasięg ograniczony
technicznymi możliwościami odbioru programu radiowego Radia WAWA.
1.7 Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia konkursu i określa jego warunki oraz prawa i
obowiązki jego uczestników.
1.8 Konkurs odbywa się od dnia 10.12.2012 roku do dnia 21.12.2012 roku, pomiędzy godzinami 8.00 –
15.00 (z zastrzeżeniem pkt 3.2.).
1.9 Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do konkursu wyraża zgodę na udział w antenowym wejsciu
konkursowym oraz na przesyłanie do niego SMS-em informacji związanych z konkursem oraz na
emisję i reemisje wejścia/ć konkursowego/ych z jego udziałem na antenie Radia WAWA w dowolnym
czasie (w czasie trwania konkursu), publiczne ujawnienie jego imienia, nazwiska i miejscowości
zamieszkania oraz głosu i wizerunku podczas konkursu, jego promocji, ogłaszania jego wyników.
1.10 Przystąpienie do konkursu (w tym przesłanie SMS) jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika
niniejszego regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w
niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w
regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony
z udziału w konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej.
2. Nagrody
2.1 Nagrodami w Konkursie są:
a) łącznie 30 sztuk nagród rzeczowych, każda o wartości min. 99 zł brutto (dziewięćdziesiąt
dziewięć złotych) i max. 2 200 zł brutto (słownie: dwa tysiące dwieście złotych). Ze względu
na specyfikę niniejszego Konkursu konkretna nagroda przyznana zwycięzcy każdej z edycji
Konkursu, a także jej wartość zostanie ustalona przez Organizatora (Jury) w dniu
rozgrywania danej edycji Konkursu (i będzie stanowiła kolejny załącznik do niniejszego
regulaminu), na co każdy uczestnik przystępując do Konkursu (w tym każdy zwycięzca),
wyraża zgodę. Zadaniem uczestników Konkursu jest odgadnięcie zawartości Świątecznego
Pudełka Radia WAWA, które jednocześnie stanowi nagrodę w danej edycji Konkursu.
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b)

nagroda pieniężna (w wysokości wartości podatku podlegającego zapłacie) przeznaczona
wyłącznie na pokrycie podatku od nagród w przypadku, gdy wartość wygranej przez
zwycięzcę nagrody rzeczowej (o której mowa w pkt. a) powyżej) powoduje obowiązek
zapłaty takiego podatku.

2.2 Poszczególne nagrody pozostają własnością odpowiednio Organizatora do momentu przekazania ich
zwycięzcom konkursu.
2.3 Nagrody zostaną wydane, w ramach konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego.
2.4 Jednej osobie przez cały czas trwania Konkursu, niezależnie od ilości zgłoszeń, może być przyznana
tylko jedna nagroda, z zastrzeżeniem zapisu pkt. 2.1 lit. b).
2.5 Nagroda rzeczowa będzie przesyłana kurierem do laureata na koszt Organizatora w terminie 7 dni od
dnia zakończenia Konkursu. Laureat, który zgłosi chęć odbioru osobistego nagrody będzie mógł ją
odebrać najpóźniej do dnia 31.12.2012 roku w siedzibie Organizatora – ul. Jubilerska 10, 04-190
Warszawa.
2.6 Laureat, który nie odbierze uzyskanej nagrody (osobiście albo nie odbierze nadanej dla niego
przesyłki kurierskiej ) traci prawo do tej nagrody. Nieodebrane nagrody pozostają własnością
Organizatora.
2.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania uczestnika i/lub zmianę
innych podanych przez uczestnika Konkursu danych - uniemożliwiającą kontakt z tym uczestnikiem,
jak również za niemożność odbioru nagrody oraz za nieodebranie nagrody z jakiejkolwiek przyczyny
leżącej po stronie uczestnika Konkursu. W takim przypadku uczestnik traci prawo do nagrody, która
pozostanie do dyspozycji Organizatora.
2.8 Organizator oświadcza, że nagrody zostaną wydane, w ramach Konkursu, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa podatkowego.
2.9 Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne przedmioty (w tym o tej samej
wartości).
2.10 Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nagród rzeczowych spoczywa na sprzedawcy, od którego
nagrody zostały kupione przez Organizatora lub podmiocie, który udostępnił Organizatorowi nagrody
lub innym podmiocie przez niego wskazanym, a odpowiedzialność z tytułu gwarancji na podmiocie
wskazanym w treści gwarancji (gwarant). Zdobywca nagrody będzie dochodził zaspokojenia
roszczeń z powyższych tytułów bezpośrednio od sprzedawcy nagród (lub podmiotu wskazanego
przez Organizatora) i od gwaranta.
3. Zasady Konkursu
3.1 Ogólne zasady Konkursu podawane są w programie Radia WAWA i/lub w zwiastunach promocyjnych
emitowanych na antenie Radia WAWA w czasie trwania Konkursu.
3.2 W czasie trwania Konkursu ogółem odbędzie się 30 edycji Konkursu, które będą rozgrywane
pomiędzy 10.12.2012 roku a 21.12.2012 roku, w godzinach określonych w pkt. 1.8, według
harmonogramu:
Data
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12

Ilość edycji
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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3.3 Zgłoszenie do każdej edycji Konkursu następuje przez nadesłanie SMS (pod numer 7242 -koszt
jednego SMS wynosi 2,46 brutto ) zgodnie z postanowieniami pkt. 3.5 poniżej. Jedna osoba może
się zgłosić do każdej edycji więcej niż jeden raz, z zastrzeżeniem pkt. 2.4.
3.4 Podczas każdej edycji wyłaniany jest jeden laureat. W każdej edycji odbywa się antenowe wejście
konkursowe z uczestnikiem Konkursu emitowane na antenie Radia WAWA w czasie trwania
Konkursu, z uwzględnieniem pkt. 3.10 poniżej.
3.5 W czasie trwania poszczególnych edycji Konkursu na antenie Radia WAWA pojawiać się będą
podpowiedzi na temat tego co w danej edycji znajduje się w Świątecznym Pudełku Radia WAWA zadaniem słuchaczy (uczestników danej edycji Konkursu) jest słuchanie Radia WAWA i jak
najszybsze – po wysłuchaniu podpowiedzi na antenie Radia WAWA - nadesłanie do Organizatora
SMS-a w treści, którego uczestnik tej edycji Konkursu wskazuje, jaki przedmiot znajduje się w
Świątecznym Pudełku Radia WAWA (w danej edycji).
3.6 Laureatem danej edycji Konkursu jest słuchacz, który jako pierwszy - po pojawieniu się na antenie
pierwszej (lub w przypadku, gdy pojawią się - każdej kolejnej) podpowiedzi dotyczącej tego samego
przedmiotu nadeśle SMS (zgodnie z pkt. 3.3 powyżej), w którego treści prawidłowo wskaże
przedmiot znajdujący się w Świątecznym Pudełku Radia WAWA w rozgrywanej właśnie edycji
Konkursu, odbierze połączenie telefoniczne od Organizatora, o którym mowa w pkt. 3.8-3.9 poniżej
oraz weźmie udział w antenowym wejściu konkursowym danej edycji.
3.7 Jedno zgłoszenie (jeden SMS) bierze udział tylko w jednej edycji Konkursu, tj. w tej, w czasie
trwania której dotarło do Organizatora. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora poza czasem
trwania poszczególnych edycji, nie będą uwzględnione w Konkursie.
3.8 Spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu nadesłanych do Organizatora w ciągu trwania danej edycji
Konkursu powołane przez Organizatora Jury wybiera jedno zgłoszenie tj. uczestnika, który udzielił
prawidłowej i najszybszej odpowiedzi, o której mowa w pkt. 3.5. Tak wybrana osoba ma szansę na
udział w wejściu konkursowym danej edycji. Z osobą wybraną przez Jury w danej edycji Konkursu
kontaktuje się telefonicznie (w imieniu Organizatora) osoba prowadząca tą edycję Konkursu na
antenie Radia WAWA.
3.9 Każdy z wybranych, zgodnie z pkt. 3.8, przez Jury uczestników zobowiązany jest odebrać połączenie
telefoniczne od Organizatora. W przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy przed wejściem na
antenę Radia WAWA, próba ponownego połączenia podejmowana jest tylko raz. Jeżeli pomimo
podjęcia prób połączenia, nie zostanie nawiązane połączenie z wybranym przez Jury uczestnikiem
Konkursu, uczestnik ten traci prawo dalszego udziału w Konkursie, a w jego miejsce spośród
pozostałych nadesłanych do danej edycji zgłoszeń (z wyłączeniem zgłoszeń osób, które wygrały
nagrodę w poprzednich edycjach) wybrane zostaje przez Jury zgłoszenie, które jako następne
wpłynęło do Organizatora i spełniło jednocześnie pozostałe wymogi regulaminowe – odpowiednio
stosuje się pkt. 3.8 oraz procedurę z niniejszego punktu.
3.10 W antenowym wejściu konkursowym każdej edycji uczestnik wyłoniony do danego wejścia zgodnie z
pkt. 3.8 – 3.9 zobowiązany jest prawidłowo podać właściwą zawartość Świątecznego Pudełka Radia
WAWA (którą podał w swoim zgłoszeniu do danej edycji Konkursu). Po prawidłowym spełnieniu
powyższego warunku uczestnik wejścia konkursowego danej edycji zdobywa nagrodę przypisaną do
danej edycji i ewentualnie dodatkową nagrodę pieniężną – stosownie do postanowień punktu 2 ppkt.
1.
3.11 Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego decydowania o porze emisji każdej z edycji
Konkursu na antenie Radia WAWA oraz wejścia konkursowego realizowanego w ramach każdej z
edycji, jednak emisja taka powinna nastąpić w czasie trwania Konkursu oraz z uwzględnieniem
harmonogramu zawartego w pkt. 3.2 powyżej.
3.12 Dane laureata każdej edycji wpisywane są do metryczki konkursowej (załącznik nr 1). Laureat
zobowiązany jest do podania Organizatorowi swoich danych osobowych koniecznych dla celów
przebiegu Konkursu oraz przekazania nagrody.
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3.13 Organizator zastrzega, że uczestnik który otrzyma nagrodę w jednej z edycji Konkursu nie ma prawa
ponownego udziału w Konkursie ani prawa do kolejnej nagrody.

4. Komisja konkursowa
4.1 Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa w składzie:
Przewodniczący
Paweł Wiszniewski
Wiceprzewodniczący
- Michał Żołądkowski
Członkowie Jury
- Bartosz Tyrawski
4.2 Werdykt komisji konkursowej jest werdyktem ostatecznym w zakresie wyników danej części
konkursu.
4.3 Komisja konkursowa potwierdza zgodność przeprowadzenia konkursu z niniejszym regulaminem.

5. Ograniczenie uczestnictwa w konkursie
5.1 Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna,
która ukończyła 18 lat.
5.2 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy spółek holdingu ZPR S.A.
5.3 Zakaz uczestnictwa w konkursie dotyczy również członków najbliższej rodziny podmiotu
wymienionych w pkt. 5.1, do drugiego stopnia pokrewieństwa włącznie.
5.4 Osobom naruszającym postanowienia pkt 5.1 do 5.3 nie przysługuje roszczenie do Organizatora ani
Fundatora o wydanie jakiejkolwiek nagrody.
5.5 Organizatorowi przysługuje prawo do weryfikacji czy uczestnicy spełniają warunki uczestnictwa w
konkursie oraz przyznania im nagród, w tym także prawo do żądania od uczestnika przedłożenia
określonych dokumentów lub podania określonych danych. Uczestnik, który nie zadośćuczyni
takiemu żądaniu może być w każdej chwili wykluczony z konkursu lub może mu być odebrana
przyznana wcześniej nagroda.
5.6 Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania
wydania nagrody nie można przenosić na inne podmioty.
6. Postępowanie reklamacyjne
6.1 Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu, należy składać Organizatorowi na piśmie w
terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty jego zakończenia. Reklamacje należy składać na adres
Organizatora z dopiskiem „Reklamacja dotycząca konkursu „Świąteczne Pudełko Radia WAWA”
Reklamacja powinna zawierać oznaczenie uczestnika umożliwiające Organizatorowi jego weryfikację
oraz wskazanie powodu reklamacji i jego pełne uzasadnienie.
6.2 Reklamacje nie spełniające warunków określonych w pkt 6.1. nie będą rozpatrywane przez
Organizatora.
6.3 Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże
nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
6.4 Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie, najpóźniej w
ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
7. Postanowienia końcowe
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7.1 Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o nadesłaniu lub dotarciu SMSa do Organizatora, należy
przez to rozumieć wpływ SMSa na serwer systemu teleinformatycznego, wyspecjalizowanego
podmiotu przyjmującego SMS w imieniu Organizatora.
7.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM lub sieci Internet, za
pośrednictwem których uczestnicy przesyłają SMS lub inne zgłoszenia do konkursu.
7.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS lub innych
zgłoszeń do konkursu, jak również połączeń telefonicznych. W szczególności Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne
połączeń telefonicznych oraz skuteczność dostarczenia wiadomości SMS lub innych zgłoszeń.
7.4 Zgłoszenia do którejkolwiek części konkursu niespełniające wymogów regulaminu w stopniu
uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na
nich danych są nieważne i zostaną wykluczone z konkursu.
7.5 Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i
promocyjne dotyczące konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.
7.6 Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie
Organizatora, oraz w Internecie na stronie www.radiowawa.pl - w czasie trwania konkursu oraz w
terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia.
7.7 Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zasad konkursu bądź jego części
określonych w regulaminie a także zawieszenia lub zakończenia jego organizacji. Wszelkie zmiany w
tym zakresie będą ogłaszane poprzez udostępnienie zmienionego regulaminu konkursu w sposób
określony w pkt 7.6.
7.8 Niedostosowanie się do postanowień zawartych w niniejszym regulaminie lub niewłaściwe podanie
danych osobowych, pozbawia uczestnictwa i możliwości zdobycia wygranej w jakiejkolwiek części
konkursu oraz powoduje unieważnienie osiągniętych wyników. Dane osobowe przekazane
Organizatorowi przez uczestników będą przetwarzane przez niego, Fundatora oraz firmy z nimi
współpracujące przy organizacji oraz przeprowadzeniu konkursu w celu: (i) przeprowadzenia
konkursu, (ii) wyłonienia zwycięzców, (iii) wydania nagród, (iv) wysyłania e-mailem lub/i SMS-em
informacji związanych z konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich
niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest
to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Każdy
uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania
usunięcia. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r, poz .883 z późn.
zm.).
7.9

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwają władze statutowe Organizatora.

Warszawa, dnia 20.11.2012 r.
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