REGULAMIN KONKURSU „TWOJE GRECKIE WAKACJE”
1. ORGANIZATOR KONKURSU
1.1. Organizatorem Konkursu jest Radio Sochaczew (PPHU FAMA Sp. z o.o. 96-500
Sochaczew, ul. Narutowicza 1, NIP 8370009664), tygodnik Echo Powiatu (PPHU
LORIKON SC Skumiał Iwona, Skumiał Paweł 96-500 Sochaczew, ul. Narutowicza
1, NIP 8371502792) oraz Biuro Podróży Protravel (96-500 Sochaczew, ul.
Warszawska 15c).
1.2. Konkurs organizowany jest zgodnie ze scenariuszem programowym. Konkurs może
być modyfikowany przez Radio Sochaczew w zależności od potrzeb programowych.
Wszelkie prawa autorskie należą do Radia Sochaczew.
1.3. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, która odpowiadać będzie za
przebieg Konkursu oraz jego rozstrzygnięcie.
1.4. Komisja Konkursowa składać się będzie z 5 osób.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1. Konkurs ma charakter otwarty, przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Radia Sochaczew, Tygodnika Echo
Powiatu, Agencji Reklamowej Lorikon, Biura Podróży Protravel oraz członkowie ich
rodzin.
2.3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
2.4. Konkurs odbywa się w terminie 10.07 – 9.08.2017 r. Rozstrzygnięcie Konkursu
nastąpi 9.08.2017 r.
2.5. Laureat oraz finaliści Konkursu zgadzają się rozpowszechnianie ich wizerunku.
2.6. Konkurs podzielony jest na trzy etapy:


ETAP I – 10.07 – 2.08.2017 r. – Uczestnik odkrywa hasło.
◦ w każdy wtorek (w czasie trwania ETAPU I) Uczestnik kolejne słowo składające
się na hasło znajdzie w tygodniku Echo Powiatu – 4 słowa.
◦ w każdy poniedziałek, środę, czwartek i piątek (w czasie trwania ETAPU I)
kolejne słowa składające się na hasło Uczestnik będzie poznawać podczas zadań
rozwiązywanych przez słuchaczy na antenie Radia Sochaczew (94,9 FM) – 14
słów.

◦ Uczestnik, który prawidłowo rozwiąże zadanie na antenie Radia Sochaczew (94,9
FM) – odgadnie kolejne słowo z hasła – otrzyma 15 punktów.
◦ Uczestnik, który odgadnie całe hasło, zgłasza się do Konkursu poprzez wysłanie
maila z poprawnym hasłem na adres email: konkurs@radiosochaczew.pl. W
wiadomości zwrotnej Uczestnik otrzyma regulamin ETAPU II Konkursu.
Uczestnik musi wysłać wiadomość 2.08.2017 r. do godziny 23:59. Uczestnik w
wiadomości musi przekazać organizatorowi swoje dane osobowe, adres
zamieszkania oraz numer telefonu.
◦ ABY
MIEĆ
SZANSĘ
ZDOBYCIA
NAGRODY
UCZESTNIK
OBOWIĄZKOWO BĘDZIE MUSIAŁ WZIĄĆ UDZIAŁ W ETAPIE II.


ETAP II – 3.08 – 7.08.2017 r. – Uczestnik wykonuje zadanie, które zawarte będzie
w odgadniętym haśle.
◦ Regulamin ETAPU II zostanie wysłany mailem do Uczestnika, jeśli ten do
2.08.2017 r., do godziny 23:59 wyśle maila z poprawnym hasłem z ETAPU I na
adres email: konkurs@radiosochaczew.pl.
◦ Elementem ETAPU II będzie głosowanie, które odbędzie się na facebookowym
profilu Radia Sochaczew. Głosowanie trwało będzie od soboty 5.08.2017 r., od
godziny 6:00 do poniedziałku 7.08.2017 r. do godziny 10:00.



ETAP III – 8.08 – 9.08.2017 r. – finał.
◦ 8.08 – zliczenie głosów z głosowania, które odbyło się na facebookowym profilu
Radia Sochaczew. Komisja Konkursowa wybierze trzech Uczestników, którzy
zebrali najwięcej polubień w ETAPIE II Konkursu. Do liczby polubień doliczone
zostają punkty zebrane przez Uczestników w ETAPIE I Konkursu. Komisja
Konkursowa skontaktuje się z laureatami telefonicznie oraz poprzez adres email.
◦ 9.08 – finał Konkursu odbędzie się na antenie Radia Sochaczew. Laureat musi
stawić się osobiście w studiu Radia Sochaczew w dniu 9.08 w godzinach 10:00 –
12:00. O przebiegu finału laureat zostanie poinformowany wcześniej telefonicznie
oraz poprzez adres email.

2.7. W przypadku nadużyć Uczestników Konkursu wszelkie rozstrzygnięcia dokonywane
są przez Organizatora.
3. NAGRODA
3.1. Nagrodą w Konkursie jest VOUCHER na wycieczkę do Grecji o wartości 3000 zł
brutto.

3.2. VOUCHER jest ważny do 31.12.2017 r.
3.3. VOUCHER jest możliwy do zrealizowania wyłącznie w biurze Protravel, ul.
Warszawska 15c, 96-500 Sochaczew.
3.4. Maksymalna wartość rezerwacji to 3000 zł brutto.
3.5. VOUCHER’a nie można wymienić na gotówkę.
3.6. Komisja Konkursowa ma obowiązek poinformowania laureata o wygranej i sposobie
jej odbioru.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. Organizator Konkursu ma prawo odmówić wydania nagrody, jeżeli którykolwiek z
punktów niniejszego regulaminu zostanie naruszony.
4.2. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu
4.3. Wszelkie materiały przesłane przez Uczestników do Konkursu nie będą zwracane i
pozostaną w zbiorach Radia Sochaczew.
4.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych
informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
4.5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
4.6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
4.7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego.
4.8. Niniejszy regulamin jest ogólnodostępny – do wglądu w redakcji Radia Sochaczew
oraz na stronie internetowej www.radiosochaczew.pl.

