
REGULAMIN KONKURSU „Tak czy Nie” 
 

 
§ 1 Postanowienia ogólne 
 

 Regulamin określa warunki konkursu pt. „Tak czy Nie” (dalej zwanego  „Konkursem”) 
rozgrywanego na antenie 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.)  
 

 Konkurs organizowany jest przez TIME S.A.  z siedzibą przy ul. Jubilerskiej 10, 04-190 
Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
miasta stołecznego Warszawy Wydział XIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000295857  posiadającą kapitał zakładowy, w całości wpłacony, w wysokości 25 070 000,00 
zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemdziesiąt tysięcy złotych) zwaną dalej 
"Organizatorem". 

 
 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. 

 

 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.  
 

 Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla osób 
posiadających obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem par. 6 pkt. 1-4 Konkurs ma zasięg 
ograniczony technicznymi możliwościami odbioru programu radiowego Radia WAWA. 
 

 
 Konkurs  odbywa się na antenie Radia WAWA w ramach i w czasie trwania programu „Z parą 

od Rana” (dalej „Program”) w dziennych edycjach rozgrywanych w dni robocze w godzinach 
7.00-10.00. Konkurs ma zasięg ograniczony technicznymi możliwościami odbioru programu 
radiowego. 

 W każdym tygodniu trwania Konkursu odbywa się od jednej do pięciu edycji, podczas których 
wyłonionych zostanie od jednego do pięciu laureatów – według decyzji Komisji Konkursowej.  

 
 Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do Konkursu wyraża zgodę na przesyłanie do niego 

SMS-em informacji związanych z Konkursem oraz na emisję i reemisje wejścia konkursowego i 
ewentualnie finału z jego udziałem na antenie Radia WAWA w dowolnym czasie (podczas 
trwania Konkursu), publiczne ujawnienie jego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania 
oraz głosu i wizerunku podczas Konkursu oraz w ramach jego promocji i ogłaszania jego 
wyników jeśli zostanie laureatem. 

 
  Przez przystąpienie do Konkursu każdy z uczestników potwierdza, że akceptuje w całości 

niniejszy regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również 
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. W 
przypadku nie spełnienia któregokolwiek z warunków Konkursu lub naruszenia którejkolwiek z 
jego zasad przez uczestnika traci on prawo dalszego udziału w Konkursie oraz prawo do 
uzyskania nagrody. 
 

 Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia konkursu i określa jego warunki oraz 
prawa i obowiązki jego uczestników. 
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§ 2 Nagrody 

 Nagrodą dla każdego uczestnika  każdej edycji Konkursu jest nagroda rzeczowa lub gadżety 
radia WAWA (kubki, termosy, smycze itp). O wyborze nagród przyznanych danemu zwycięzcy 
i ich ilości decyduje Organizator, na co każdy z uczestników przystępujących do tej części 
konkursu wyraża zgodę) 

  Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 
 Nagrody pozostają własnością Organizatora do momentu przekazania ich słuchaczom na 

antenie Radia WAWA. 
4. Organizator zastrzega, że dla pozostałych uczestników wejść konkursowych rozegranych w 
Konkursie zostanie przez niego ufundowana nagroda pocieszenia  w postaci wybranej przez niego 
płyty o wartości nie wyższej niż 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) – przyznanie każdej takiej 
nagrody oraz ich ilość i uczestnicy, którym będzie ona przyznana należy do  decyzji komisji 
konkursowej, która przy wyborze będzie kierowała się przesłankami których mowa w par. 3 ust.9. Na 
powyższe zasady ewentualnego rozdania nagród pocieszenia każdy z uczestników przystępując do 
Konkursu, wyraża zgodę. 
  
 
4. Ewentualne nagrody pocieszenia, o których mowa w ust. 2, będą przesyłane przez Organizatora do 
ich laureatów kurierem lub pocztą w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu. Laureat, który 
zgłosi chęć odbioru osobistego nagrody pocieszenia, będzie mógł ją odebrać najpóźniej do 14 dni od 
dnia wygranej w konkursie.  w siedzibie Organizatora. 
5. Laureat, który nie odbierze nagrody pocieszenia w wyznaczonym terminie (osobiście albo nie 
odbierze nadanej dla niego przez Organizatora przesyłki z nagrodą) traci prawo do tej nagrody. 
Nieodebrane nagrody przechodza na własność  Organizatora. 
6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich ekwiwalent pieniężny ani na inne przedmioty o tej 
samej lub innej wartości. 
 
 
§ 3 Zasady udziału w Konkursie i jego rozgrywania 
 

1. Ogólne zasady Konkursu, nagroda główna dla zwycięzcy Konkursu oraz jej Sponsor  
prezentowane są w Programie  i/lub w zwiastunach promocyjnych dotyczących Programu i/lub 
w poszczególnych edycjach Konkursu emitowanych na antenie Radia WAWA.  

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy - zgodnie z warunkami opisanymi poniżej - zgłosić 
się do jednej z jego edycji. Zgłoszenia takiego należy dokonać jak najszybciej - po podaniu na 
antenie zachęty do zgłaszania się do danej edycji przez prowadzącego/ych Program – poprzez 
nadesłanie do Organizatora wiadomości SMS (dalej: „zgłoszenie SMS”)  na numer 7142 (cena 
jednostkowa brutto: 1,23 zł), w treści której należy wpisać hasło: WAWA  Nadsyłanie zgłoszeń 
SMS w ramach danej edycji trwa 15 minut od powyżej wspomnianej zachęty 
prowadzącego/ych Program. Zgłoszenia SMS nadesłane do danej edycji konkursu po tym 
czasie nie będą uwzględniane w danej edycji ani w kolejnych edycjach Konkursu. Jedno 
zgłoszenie SMS nadesłane zgodnie z powyższymi warunkami (tj. w czasie 15 minut od zachęty 
prowadzącego do nadsyłania zgłoszeń SMS) bierze udział tylko w tej edycji konkursu, w 
trakcie, której zostało nadesłane do Organizatora. 

3. W każdej edycji Konkursu zostaną uwzględnione tylko prawidłowe Zgłoszenia SMS nadesłane 
do Organizatora w czasie jej trwania z uwzględnieniem warunków określonych w ust. 2.  
Zgłoszenia SMS osób, które wcześniej już brały udział w wejściu konkursowym którejś z edycji 
Konkursu, nie będą uwzględniane w kolejnych edycjach Konkursu. Wysłanie Zgłoszenia SMS 
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Konkursie na zasadach wskazanych w 
niniejszym regulaminie. 

4. W każdej edycji Konkursu spośród wszystkich prawidłowo nadesłanych Zgłoszeń SMS 
powołana przez Organizatora komisja konkursowa potwierdzi, które Zgłoszenie SMS dotarło 
jako pierwsze i ustala kolejność następnych Zgłoszeń SMS. Przedstawiciel Organizatora 
(prowadzący Program podczas danej edycji) wykonuje następnie połączenie telefoniczne do 
uczestnika będącego autorem wybranego w powyższy sposób pierwszego Zgłoszenia SMS, na 



numer, z którego zostało przez niego wysłane powyższe Zgłoszenie SMS, celem 
przeprowadzenia z nim wejścia konkursowego danej edycji, o którym mowa w ust. 5 

5. Aby wziąć udział w wejściu konkursowym danej edycji Konkursu uczestnik wybrany przez 
komisję konkursową w sposób określony w ust. 4 jest zobowiązany odebrać telefon (w 
rozmowie telefonicznej z przedstawicielem Organizatora może zostać poproszony o 
potwierdzenie wcześniejszego już wyrażenia zgody na udział w tej edycji Konkursu oraz na 
emisję wejścia konkursowego z jego udziałem na antenie Radia WAWA, jak również pozostałe 
warunki regulaminu).  Po odebraniu powyższego połączenia i wyrażeniu powyższej zgody 
dany uczestnik bierze udział w wejściu konkursowym danej edycji Konkursu.  Brak  powyższej 
zgody, nieodebranie połączenia telefonicznego lub w razie rozłączenia w trakcie rozmowy – 
nieodebranie ponownego połączenia telefonicznego od Organizatora przed upływem 3 
sygnałów,  jak również włączenie się poczty głosowej powoduje utratę przez uczestnika 
szansy na udział w wejściu konkursowym tej edycji oraz na zdobycie ewentualnej nagrody 
pocieszenia i nagrody głównej w Konkursie. W takim przypadku komisja konkursowa 
wykonuje połączenie telefoniczne do kolejnego uczestnika  ustalonego zgodnie z procedurą 
wskazana w ust 4. Procedura określona w niniejszym punkcie powtarzana jest do momentu 
wyłonienia  uczestnika, który skutecznie weźmie udział w wejściu konkursowym danej edycji 
Konkursu. W przypadku gdy takiego uczestnika nie uda się wyłonić takie wejście konkursowe 
jest anulowane. 

6. Zadaniem uczestnika w wejściu konkursowym danej edycji Konkursu  jest w wyznaczonym 
czasie 30 sekund prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie zadane przez prowadzących pytania. 
Odpowiedzi udziela mówiąc "tak" lub "nie". Przykład : Na pytanie "Czy samochód ma cztery 
koła" odpowiada "tak", a na pytanie "Czy pomidor ma kolor niebieski?" odpowiada "nie". Czas 
30 sekund odmierza  podkład puszczony przez prowadzących program. Słuchacz jest 
zobowiązany udzielić natychmiastowej odpowiedzi na zadane pytanie. Jeżeli będzie się 
zastanawiał dłużej niż 3 sekundy nad odpowiedzią, usłyszy krótki dźwięk oznaczający 
wyeliminowanie go z konkursu. Jeżeli w ciągu 30 sekund słuchacz odpowie szybko i 
prawidłowo na wszystkie pytania wygrywa nagrodę główną. Jeżeli mu sie nie uda lub 
odpadnie z konkursu otrzymuje nagrodę pocieszenia.  

7. Każdy uczestnik, który wziął udział w wejściu konkursowym jednej z edycji rozegranych w 
Konkursie, a nie zdobył nagrody głównej w Konkursie ma szansę na uzyskanie jednej 
wybranej przez Organizatora nagrody pocieszenia.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego decydowania o porze rozpoczęcia 
poszczególnych edycji i finału Konkursu, wykonywania połączeń do uczestników, odbywania i 
emisji na antenie Radia WAWA wejść konkursowych opisanych w ust. 8 oraz finału opisanego w 
ust. 13 między godziną 8:00 a 10:00, z tym że emisja ta powinna odbyć się z uwzględnieniem § 1 
ust. 6 oraz § 3 ust. 2. 

6.  Dane laureata każdej nagrody przyznanej w Konkursie wpisywane są do metryczki 
konkursowej. Laureat zobowiązany jest do  podania Organizatorowi  swoich danych osobowych 
koniecznych dla celów odebrania nagrody. 
 

 
§ 4 Reklamacje 
 
1.   Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu, należy składać  Organizatorowi na piśmie 

listem poleconym w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu. 
Reklamacje należy składać na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja dotycząca konkursu 
„Tak czy Nie”. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania uczestnika, jak 
również dokładny opis przyczyny reklamacji i jej uzasadnienie. 

2.  Złożone przez uczestników reklamacje zgodnie z ust. 1 powyżej będą rozpatrywane przez 
Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia 
reklamacji. Reklamacje złożone po terminie albo nie spełniające wymogów formalnych 
określonych w niniejszym regulaminie Organizator ma prawo pozostawić bez rozpoznania. 

3. Uczestnik Konkursu, który prawidłowo złożył reklamację  zostanie powiadomiony o 
rozpatrzeniu reklamacji pisemnie albo telefonicznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty 
rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora. 



 
 

§ 5 Komisja konkursowa 

 

1.  W skład komisji konkursowej  wchodzą:  

  Przewodniczący -  Robert Kilen  
             Wiceprzewodniczący -  Monika Tarka 
  Członek  - Bartosz Tyrawski 
2.  Werdykt jury jest werdyktem ostatecznym w  zakresie wyłaniania uczestników i wyników 

poszczególnych edycji Konkursu oraz finału Konkursu a także co do przyznania nagród 
pocieszenia. 

3.  Nad prawidłowością przebiegu Konkursu i pracy komisji konkursowej czuwają władze statutowe 
Organizatora.  

4.   Komisja konkursowa potwierdza zgodność przeprowadzenia Konkursu z regulaminem. 

 
 

§ 6 Ograniczenie uczestnictwa w Konkursie 

 

1.  W  Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy Organizatora i  spółek  
holdingu ZPR S.A. oraz  sponsorów  Konkursu. 

2.  Zakaz  uczestnictwa w Konkursie dotyczy również członków najbliższej rodziny osób 
wymienionych w ust. 1 powyżej. 

3.  W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające obywatelstwo polskie, 
spełniające wymagania nałożone niniejszym regulaminem.  

4.  Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do 
wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. 

5. Osobom naruszającym postanowienia regulaminu, w szczególności ust. 1-4 powyżej nie przysługuje 
roszczenie do Organizatora ani Sponsora o wydanie jakiejkolwiek nagrody.  

6.  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. Powyższe obowiązuje również na etapie 
wydania nagrody. 
 
§ 7 Postanowienia końcowe 
 

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. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM lub sieci Internet, za 
pośrednictwem których uczestnicy przesyłają SMS lub inne zgłoszenia do konkursu. 

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.  

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.  



5. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały 
reklamowe i promocyjne dotyczące konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny. 

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. . 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.). 

 

 

 
 
 
W imieniu Organizatora: Time S.A, Warszawa dnia 29 sierpnia 2013 r. 

http://www.radiowawa.pl/

