REGULAMIN KONKURSU
„Studio Otwarte Mistrzostw Świata”
ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Fama Sp. z o. o., Sochaczew, ul. Narutowicza 1,
NIP 837 000 96 64, REGON 750422000.
Konkurs odbywa się na antenie Radia Sochaczew i trwa od 13 czerwca do 16 lipca 2018 roku.
Konkurs może być modyfikowany przez wydawcę w zależności od potrzeb programowych
oraz akcji promocyjnych. Wszelkie prawa autorskie należą do Fama sp. z o. o.
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.
Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
Etap I: Słuchacze będą typowali wyniki meczy odbywających się w ramach Mistrzostw
Świata 2018. Wyniki należy wysyłać SMS-em na numer 72240 (koszt 2,46zł z VAT)
do godziny rozpoczęcia meczu. Kto pierwszy wytypuje wynik meczu wygrywa nagrodę zestaw gadżetów firmy Protravel lub Radia Sochaczew. Decyduje godzina odebrania SMS-a
w bramce SMS-owej Radia Sochaczew. Wyniki meczy reprezentacji Polski będą podwójnie
premiowane (liczone).
Etap II: Trzy osoby, które zdobędą największą ilość punktów będą brały udział w walce o
siedmioosobową wycieczkę dla dwóch osób do Turcji. Wartość wycieczki 3.000zł. Osoby,
które zostaną wyłonione, zostaną zaproszone do radia i będą brały udział w finale, który
odbędzie się na antenie radia 16 lipca. Pytania będą dotyczyły Mistrzostw Świata w piłce
nożnej. Nagrodą za zajęcie II miejsca jest voucher o wartości 500,00zł do wykorzystania w
Biurze Podróży Protravel, Sochaczew, ul. Warszawska 15C. Nagrodą za zajęcie III miejsca są
dwa bilety na mecz Polaków w Lidze Narodów.
OBIÓR NAGRÓD
Nagrody dzienne będzie można odebrać osobiście w Agencji Reklamowej Lorikon w
Sochaczewie, przy ulicy Narutowicza 1. Odbierający nagrodę ma obowiązek posiadania przy
sobie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Organizator nie wysyła nagród.
W przypadku nie odebrania nagrody w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia konkursu
organizator zastrzega sobie prawo do dalszego dysponowania nagrodą.
Wręczenie nagrody głównej odbędzie się bezpośrednio po finale konkursu w siedzibie Radia
Sochaczew.
NAGRODY
Sponsorem nagród jest Coral Travel Wezyr Holidays organizator wakacji do ciepłych
krajów, Biuro Podróży Protravel, Sochaczew, ul. Warszawska 15c oraz Radio Sochaczew.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator konkursu ma prawo odmówić wydania nagrody, jeżeli którykolwiek z punktów
niniejszego regulaminu zostanie naruszony.
Prawa autorskie do nadesłanych rymowanek należą do Fama Sp z o. o.
Niniejszy regulamin jest ogólnodostępny – do wglądu na stronie internetowej
www.radiosochaczew.pl.

