REGULAMIN KONKURSU
„Srebrne gody”
ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest PPHU Fama Sp. z o. o., Sochaczew, ul. Narutowicza 1, NIP
837 0009664, REGON 750422000.
Konkurs odbywa się na antenie Radia Sochaczew i trwa od 11 marca do 25 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, pary z 25 letnim stażem małżeńskim.
Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
Etap I: Pary małżeńskie z 25-letnim stażem (warunkiem uczestnictwa jest zawarcie ślubu w
1993 roku), które zgłosiły się do Radia Sochaczew, zostaną zaproszone do studia w dwóch
grupach – 11 i 18 marca. Wezmą udział w dwuczęściowym konkursie. Pierwsza seria
obejmuje pytania dotyczące zgodności małżeńskiej. W studiu zostają najpierw żony, które
odpowiadają na 5 pytań, mężowie czekają poza studiem. Potem na te same pytania
odpowiadają mężowie. Druga seria to pytania ogólne – wszystkie pary są obecne w studiu odpowiada ta para, która jako pierwsza zgłosi chęć odpowiedzi. Jeśli odpowie prawidłowo
otrzymuje punkt, jeśli nie, na pytanie może odpowiedzieć kolejne małżeństwo.
Zwycięska para przechodzi do finału, który odbędzie się na antenie Radia Sochaczew
25 marca.
Etap II: Finał. Zwycięzcy dwóch programów spotykają się 25 marca w studiu radiowym.
Finał ma podobny przebieg jak eliminacje. Składa się z dwóch serii pytań, każda po pięć
pytań. Para, która zdobędzie najwięcej punktów, otrzymuje nagrodę główną – weekend w
Pradze.
Dodatkową nagrodę przyznają słuchacze Radia Sochaczew. Na stronie internetowej radia
zostaną zamieszczone zdjęcia i biogramy wszystkich par uczestniczących w konkursie.
Słuchacze będą mogli oddać głos na ich zdaniem najsympatyczniejszą parę, która także
otrzyma nagrodę – kosz prezentowy i upominki firmowe Radia Sochaczew. Głosowanie
rozpocznie się po zakończeniu I etapu.
OBIÓR NAGRÓD
Wręczenie nagród 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 należą do PPHU Fama Sp. z o.
o. Niniejszy regulamin jest ogólnodostępny – do wglądu na stronie internetowej
www.radiosochaczew.pl.

