Konkurs „KWIATY DLA ZAKOCHANYCH”

1. ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem konkursów jest Radio Sochaczew (PPHU FAMA Sp. z o.o.
96-500 Sochaczew, ul. Narutowicza 1, NIP 8370009664)
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE Konkurs polega na nagrodzeniu Uczestników, którzy w
czasie trwania konkursu wymyślą i prześlą Organizatorowi najciekawsze pod względem oryginalności,
unikatowości i ciekawej treści wyznanie miłości względem najbliższej im osoby. Wiadomości
konkursowe należy nadsyłać od 14:00 w dniu 13.12.2020, do 10:00 w dniu 14.12.2020. SMS
konkursowy należy przesłać na numer 7248 (kosz. 2,46zł z VAT) zaczynając go od
„RADIOSOCHACZEW” W SMS konkursowym dopuszcza się użycie/a liter małych i dużych. Nie biorą
udziału w Konkursie wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, treści obsceniczne, rasistowskie, lub inne
treści naruszające powszechnie uznane normy społeczne. Przesłanie SMS-a konkursowego oznacza
jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których Uczestnicy
przesyłają SMS. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system SMS,
treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposób ich
konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych. Operatorzy GSM
odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania
wiadomości SMS w ramach Konkursu. Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS osobom,
których SMS nie dotarł w wyznaczonym terminie lub dotarł, ale został potraktowany jako zgłoszenie
nieprawidłowe.
3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE Zwycięzców Konkursu, którzy przesłali
najciekawsze Zgłoszenia, wyłoni Jury składające się z dwóch przedstawicieli redakcji. Nagroda główna
zostanie wręczona osobiście Zwycięzcy przez Organizatora. Czas i miejsce przekazania nagrody
zostanie ustalone indywidualnie ze Zwycięzcami. Zwycięzcy nagród będą powiadamiani przez
Organizatora o wygranej i o rodzaju wygranej nagrody telefonicznie na numer telefonu, z którego
wysłany został SMS konkursowy
4. NAGRODY Nagrody są ufundowana przez Organizatora i Sponsora. Są to walentynkowe bukiety
kwiatów dostarczane do osoby wskazanej przez laureata.. Miejsce dostawy może być oddalone
maksymalnie 20 km od siedziby Radia Sochaczew.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Organizator konkursu ma prawo odmówić wydania nagrody, jeżeli
którykolwiek z punktów niniejszego regulaminu zostanie naruszony. Niniejszy regulamin jest
ogólnodostępny – do wglądu w redakcji Radia Sochaczew oraz na stronie internetowej
www.radiosochaczew.pl. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin.
Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek
nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu

