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Regulamin 

konkursu Radia ESKA 

i Orange Yes 

 

1.  Postanowienia  ogólne 

1.1 Regulamin określa warunki konkursu rozgrywanego na antenie sieci stacji Radia ESKA i 

w internecie na stronie www.eska.pl zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego - ustawy z 

dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)  

1.2 Organizatorem konkursu jest  Time S.A.  z siedzibą w  Warszawie przy ul. Jubilerskiej 

10, zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Miasta 

Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 00000295857 (zwana w 

dalszej części niniejszego Regulaminu "Organizatorem").   

1.3 Fundatorem nagród jest Organizator.   

1.4 Konkurs odbywa się w dniach 7 kwietnia 2014 roku – 17 kwietnia 2014 r. 

1.5 Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla 

obywateli posiadających obywatelstwo polskie. Konkurs ma zasięg ograniczony 

technicznymi możliwościami odbioru programu radiowego.  

1.6 Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia konkursu i określa jego warunki 

oraz prawa i obowiązki jego uczestników. 

1.7  Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego 

regulaminu w całości i oznacza, że uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania 

określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które 

uprawniają go do udziału w konkursie. W razie stwierdzenia naruszenia przez uczestnika 

którejkolwiek z zasad Regulaminu uczestnik ten zostanie wykluczony z udziału w 

konkursie i nie nabędzie prawa do żadnej z nagród określonych w regulaminie. 

 

2.   Nagrody 

2.1 Nagrody w konkursie: 

 Smartfon NOKIA Asha 503- 12 sztuk 

 Startery Orange Yes- 12 sztuk 

 

2.2 Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nagród rzeczowych spoczywa na 

sprzedawcy, od którego nagrody zostały kupione przez Organizatora lub podmiocie, 

który udostępnił Organizatorowi nagrody, a odpowiedzialność z tytułu gwarancji na 

podmiocie wskazanym w treści gwarancji (gwarant). Zdobywca nagrody będzie 

dochodził zaspokojenia roszczeń z powyższych tytułów bezpośrednio od sprzedawcy 

nagród (lub od podmiotu wskazanego przez Organizatora) i od gwaranta. 

2.3 Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne 

przedmioty o tej samej wartości. 

2.4 Nagrody pozostają własnością Fundatora do momentu przekazania ich uczestnikom    

konkursu.  
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2.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub 

podanego przez uczestnika konkursu adresu lub zmianę innych danych – 

uniemożliwiającą kontakt z uczestnikiem lub odebranie nagrody. 

2.6 Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane, w ramach konkursu, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 

2.7 Zwycięzcy nagród narzeczowych odbierają je osobiście we wskazanych im przez 

Organizatora oddziałach Radia Eska lub dostają je przesyłką kurierską. O sposobie 

odbioru nagrody decyduje Organizator. 

2.8 Słuchacze, którzy nie odbiorą nagród do 31 maja 2014 roku tracą prawo do tych nagród i 

ich odbioru. Nagrody te pozostają własnością Organizatora. 

 

3 Zasady konkursu  

3.1 Konkurs trwa od 7 kwietnia 201 roku do 17 kwietnia2014 r. W tym czasie przyjmowane 

są zgłoszenia konkursowe. Odbędzie się 12 edycji konkursu.  

3.2 W dniach 7 kwietnia 2014 -11 kwietnia 2014 i 14 kwietnia 2014-16 kwietnia 2014 

wyłaniany jest jeden słuchacz który bierze udział w finałowym wejściu antenowym 

3.3 W dniach 12 kwietnia 2014 i 17 kwietnia 2014 komisja wyłoni dwóch laureatów wejść 

finałowych 

3.4 Wejścia finałowe emitowane są na antenie Radia ESKA między 18:00, a 20:00.  

3.5 Zgłoszenie do każdej z edycji konkursu następuje przez głosowanie na wybrany utwór na 

www.eska.pl/goraca20. 

3.6 Do każdej z edycji prowadzący wybiera słuchacza który bierze udział w wejściu na 

antenie. 

3.7 Laureatem edycji konkursu zostaje osoba, która zagłosuje w programie gorąca 20 

,weźmie udział w wejściu na antenie i odpowie prawidłowo na pytanie zadane przez 

prowadzącego. Pytanie dotyczy gwiazdy na którą głosował wybrany słuchacz. Podczas 

wejścia prowadzący zadaje pytanie z dwiema możliwymi odpowiedziami TAK lub NIE. 

Zadaniem słuchacza jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie . 

3.8 Każde głosowanie stanowi odrębne zgłoszenie. Jedna osoba może wysłać więcej niż 

jedno zgłoszenie do konkursu. 

3.9 Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora przed lub po wskazanym czasie trwania 

konkursu nie będą uwzględniane w konkursie. 

 

3.10  Do każdego wejścia finałowego uczestników konkursu wybiera komisja konkursowa w 

składzie: 

 Przewodniczący Marcin Płotnicki- „Puoteck” 

 Członek komisji Radosław Nałęcz 

o Werdykt komisji konkursowej jest werdyktem ostatecznym w zakresie 

wyników konkursu. 

o  Nad prawidłowością przebiegu akcji i pracy komisji konkursowej 

czuwają władze statutowe Organizatora.  
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o  Komisja konkursowa potwierdza zgodność przeprowadzenia konkursu z 

regulaminem. 

3.11  Z osobami wybranymi przez komisję do danego wejścia finałowego kontaktuje się 

telefonicznie osoba prowadząca konkurs na antenie Radia Eska. 

3.12  Każdy z wybranych do wejścia finałowego uczestników zobowiązany jest odebrać 

połączenie telefoniczne. W przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy przed wejściem na 

antenę Radia, próba ponownego połączenia podejmowana jest tylko raz. Jeżeli pomimo 

podjęcia prób połączenia, nie zostanie nawiązane połączenie z wybranym przez komisję 

uczestnikiem konkursu, uczestnik ten traci prawo dalszego udziału w konkursie i 

zdobycia nagrody, a w jego miejsce spośród pozostałych nadesłanych w danej edycji 

zgłoszeń, wybierane jest przez komisję kolejne zgłoszenie. 

3.13  Laureatem nagrody zostaje uczestnik antenowego wejścia finałowego, który odebrał 

połączenie telefoniczne, o którym mowa w pkt 3.11 i wziął udział w wejściu finałowym 

danej edycji wykonując zadanie z pkt. 3.7. 

3.14  Organizator zastrzega, że uczestnik, który otrzyma nagrodę w jednej z edycji konkursu    

  nie ma prawa ponownego udziału w konkursie ani prawa do kolejnej  nagrody. 

3.15  Zwycięzca zobowiązany jest do podania Organizatorowi  swoich danych osobowych 

(m.in. imię, nazwisko, adres zameldowania/zamieszkania) koniecznych dla celów 

odebrania nagrody. 

3.16  Zgłoszenie się w sposób opisany w pkt 3.5 niniejszego regulaminu do konkursu jest 

równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na emisję wejścia finałowego z jego 

udziałem na antenie Radia Eska. 

 

 

4.  Zasady uczestnictwa w konkursie 

4.1  W  konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali  współpracownicy  spółek 

holdingu ZPR S.A. oraz Fundatora. 

4.2  Zakaz  uczestnictwa w konkursie dotyczy również  członków najbliższej rodziny 

podmiotów wymienionych w pkt. 4.1. 

4.3 Uczestnikiem konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w 

niniejszym regulaminie.  

4.4  Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nim  związanych, w tym także 

prawa do żądania wydania nagrody,  nie można przenosić na inne osoby i podmioty.  

4.5 Przez przystąpienie do konkursu uczestnik akceptuje w całości regulamin i zobowiązuje 

się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia 

wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.  

 

5. Postępowanie reklamacyjne 

5.1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu, należy  składać Organizatorowi na  

piśmie, nie później niż 14 dni roboczych od daty jego  zakończenia. Reklamacja powinna 

zawierać imię, nazwisko, nazwę uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 
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5.2. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data 

stempla pocztowego. 

5.3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane  przez Organizatora 

niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. 

5.4. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji telefonicznie 

lub na piśmie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora. 

 

6. Postanowienia końcowe 

6.1  Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora  w 

Warszawie, przy ul. Jubilerskiej 10.   

6.2 Organizator zabawy nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z  

których korzystać będą uczestnicy konkursu.  

6.3 Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą 

przetwarzane przez niego, Fundatora oraz firmy z nimi współpracujące przy organizacji 

oraz przeprowadzeniu Konkursu w celu: (i) przeprowadzenia Konkursu, (ii)  wyłonienia 

zwycięzcy, (iii) doręczenia nagród, (iv) wysyłania e-mailem lub/i SMS-em informacji 

związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich 

niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody. Dane osobowe mogą być także 

przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia  prawnie usprawiedliwionych celów 

administratora danych. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych 

osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Dane osobowe uczestników 

konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.08.1997 r o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r, poz .883 z późn. zm.). 

 

    Warszawa, dnia  4 kwietnia 2014 r. 

 

  


