REGULAMIN KONKURSU
„Na zachodnim wybrzeżu Europy, czyli moje wymarzone wakacje w Portugalii”
ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest PPHU 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 7 marca do 28 marca 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: Każdego dnia (od 6 do 28 marca) - od poniedziałku do piątku - kilkakrotnie będzie
podawane na antenie jedno słowo (kojarzące się z wakacjami, Portugalią, radiem). Należy
stworzyć oryginalną, ciekawą, wyróżniającą się rymowankę zawierającą podane słowo i wysłać ją
smsem na numer 7255 (o treści RADIOSOCHACZEW - spacja - treść rymowanki) - koszt 2,46 zł
z VAT. Można wysłać dowolną liczbę smsów z różnymi rymowankami. Następnego dnia komisja
konkursowa złożona z pracowników radia wybierze najciekawszą rymowankę. Następnego dnia
między 11.00 a 12.00 prowadzący dzwoni do osoby z informacją, że jej rymowanka była
najciekawsza. Jeśli nie będzie połączenia, dzwonimy do kolejnej osoby. Osoba, która będzie
zwycięzcą dnia, otrzyma paczkę gadżetów radiowych.
Etap II: Każdy sms wysłany z rymowanką przesłany od 6 do 28 marca bierze udział w walce o
wycieczkę do Portugalii. Spośród wszystkich nadesłanych propozycji komisja konkursowa
wybierze trzy najciekawsze. Osoby, które zostaną wyłonione, zostaną zaproszone do radia i będą
brały udział w finale, który odbędzie się na antenie radia 30 marca. Pytania będą dotyczyły
historii radia, jego aktualnego programu oraz Portugalii.
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
Fundatorem nagrody jest Biuro Podróży Protravel. Sochaczew, ul. Warszawska 15c
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator konkursu ma prawo odmówić wydania nagrody, jeżeli którykolwiek z punktów
niniejszego regulaminu zostanie naruszony.
Prawa autorskie do nadesłanych rymowanek należą do PPHU Fama Sp z o. o.
Niniejszy regulamin jest ogólnodostępny – do wglądu na stronie internetowej
www.radiosochaczew.pl.

