
Regulamin Konkursu „Jaki to mebel ? ” na 95,6 

FM („Regulamin”) 
 
I. Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod 
nazwą „Jaki to mebel ? ” na 95,6 FM ” zwany dalej „Konkursem”. 
 
2. Organizatorem Konkursu jest Radio Gorzów z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. 

Warszawska 131 
 
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin  
Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.radiogorzow.pl. oraz w siedzibie 

Organizatora: Radiu Gorzów z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Warszawska  
131. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu 

Konkursu, a przystępujący do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania 

postanowień Regulaminu. Konkurs nie jest loterią, ani grą losową w rozumieniu 

ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 

201, poz. 1540 z późniejszymi zmianami). 
 

II. Czas trwania Konkursu  
1. Konkurs rozpocznie się 05.10.2020 roku i przeprowadzany będzie przez 4 dni 

w każdym tygodniu tj. od poniedziałku do czwartku, w piątek wyłonienie 

zwycięzcy. W programie „Budzik Gorzowski” na antenie Radia Gorzów w 

godz. od 6.00 do 10.00. Zakończy się 18.12.2020 roku. o godzinie 10.00. 

Okres ten nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury reklamacyj-

nej. Liczba konkursów – 11. 

 

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie 
 

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają 

pełną zdolność do czynności prawnych z wyłączeniem pracowników Radia 

Zachód, Radia Gorzów, Radia Zielona Góra. Warunkiem udziału w Konkursie 

jest złożenie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich 

danych osobowych na potrzeby Konkursu. Przystąpienie do Konkursu oznacza 

akcep-tacje Regulaminu. 

 

IV. Zasady i przebieg Konkursu 
 

1. Od poniedziałku do czwartku w audycji Budzik Gorzowski prowadzący pro-

gram opowiadają o konkursie i jego zasadach. Konkurs polegający na odgad-
nięciu nazwy mebla. Dziennikarz podaje pierwszą literę mebla i mówi z ilu li-

ter składa się nazwa. Np. „biurko” czyli pierwsza „b” i nazwa składa się z 
sze-ściu liter.  

2. Słuchacze odgadują nazwę. Kto pierwszy odgadnie nazwę w piątkowym 

wy-daniu audycji Budzik i dodzwoni się do studia w trakcie programu 
otrzymuje nagrodę. 



 

V. Ograniczenia 
 

1. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie wielokrotnie ale może wy 

grać tylko jedną Nagrodę, niezależnie od liczby konkursów w których wziął 
udział. Pierwsza wygrana w Konkursie eliminuje Uczestnika z kolejnych 

konkursów na okres miesiąca od daty rozstrzygnięcia konkursu w którym 
wy grał nagrodę. 

 

VI. Nagrody 
 

1. Nagrodą tygodnia przewidzianą dla Zwycięzcy jest: Kupon zawierający 20% 

rabatu na zakup mebli w firmie Pade Meble. 
 

2. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest 

możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z 

części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z 

całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody  
Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu 
Uczestnikowi konkursu. 

 

 

VII. Odbiór nagród 
 

1. Odbiór nagrody odbywa się w sklepie Pade Meble ul. Górczyńska 23, 66-
400 Gorzów Wielkopolski.  

2. Niezachowanie terminu, o którym mowa w punkcie VII pkt.1, podanie niepra-
widłowych danych, o których mowa w punkcie III pkt.1 skutkują utratą prawa 
do nagrody która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Radia Gorzów. 

 

VIII. Prawa i obowiązki Organizatora 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie 
bądź pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, których działania są 

sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w 
szczególności Uczestników, którzy:  
- nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;  
- wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy), tego samego konta poczty 
elektronicznej lub dodatkowe numery telefonów do występowania w 
imieniu/ zgłaszania różnych Uczestników. 

 
 
 

2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w 

Kon-kursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy 

wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. telefonu lub 

prowadzić ko-respondencję e -mailową); podczas takiego kontaktu 

Organizator może oczeki-wać od Uczestnika podania szczegółowych 

informacji dotyczących jego udziału w Konkursie. 



IX. Dane osobowe 
 

1. . Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy 

jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowskie 

Przedmieście 26/28. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na 

zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 

2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa 
informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, 

z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 
abi@uw.edu.pl. 

 

3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji  
i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) 
– jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych. 

 
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne 

do udziału w konkursie. 
 

5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów 
prawa przysługuje prawo do: 

 

a) sprostowania danych, 
 
b) usunięcia danych, 
 
c) ograniczenia przetwarzania danych, 
 
d) przenoszenia danych, 
 
e) wniesienia sprzeciwu, 
 
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
 

6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 
 

a) imię i nazwisko, 
 
b) adres e-mail, 
 
c) numer telefonu. 
 

7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

 
 
 
 
 

 

X. Postanowienia końcowe 



1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, w szczególnie uzasadnionych przy-
padkach, zmian Regulaminu, o czym Organizator powiadomi Uczestników w formie 
komu-nikatu zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora www.radiogorzow.pl 

http://www.radiogorzow.pl/

