Warszawa, 25.11.2017r.
REGULAMIN
konkursów prowadzonych podczas Audycji Urodzinowej Radia Aktywnego
I. Warunki ogólne
1. Organizatorem konkursów jest Radio Aktywne z siedzibą w Warszawie przy
ul. Waryńskiego 12, Centrum Ruchu Studenckiego, pok. A109, 00-631 Warszawa.
2. Regulamin niniejszy ma zastosowanie do wszystkich konkursów podczas Audycji
Urodzinowej Radia Aktywnego, ogłaszanych w programie Radia Aktywnego, chyba
że w zapowiedziach konkursu ogłoszono inny regulamin.
3. Konkursy antenowe przeznaczone są dla osób fizycznych, zamieszkałych na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej i są ograniczone technicznymi możliwościami odbioru
programu radiowego.
4. Audycja Urodzinowa, dalej zwana A24H, rozpocznie się o godz. 12:00 dnia
25.11.2017r. i zakończy się dnia 26.11.2017r. o godz. 14:00.
II. Warunki uczestnictwa w konkursach i przyznawanie nagród.
1. W ramach A24H Organizator będzie zadawać pytania konkursowe poprzez stronę
internetową: www.radioaktywne.pl.
2. W celu wzięcia udziału w konkursach należy spełnić warunek określony każdorazowo
w zapowiedzi konkursu ogłaszanej na antenie.
3. Uczestnik udziela prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie (pocztą elektroniczną na
adres konkurs@radioaktywne.pl) w terminie podanym na antenie przez dziennikarza,
prowadzącego audycję konkursową.
4. Odpowiedzi na pytania konkursowe należy wysyłać na adres mailowy podany w pkt. 3,
w tytule wpisując „konkurs” oraz numer pytania podany przez Organizatora podczas
zadawania pytania konkursowego.
5. Rzeczy wchodzące w skład nagrody zostaną każdorazowo podane przez Organizatora
przy podawaniu pytania konkursowego.
6. W każdym konkursie jest jeden zwycięzca, wyłaniany spośród Uczestników na podstawie
poprawności odpowiedzi na pytanie konkursowe. W przypadku, gdy kilku Uczestników
udzieli poprawnej odpowiedzi, wtedy zwycięzcą zostaje Uczestnik, który przesłał
poprawną odpowiedź jako pierwszy.
7. W przypadku, gdy ocenie podlega myśl twórcza Uczestnika konkursu, wtedy Organizator
zastrzega sobie prawo do wytypowania zwycięzcy spośród uczestników konkursu.
8. Podczas trwania A24H każdy Uczestnik może zwyciężyć w maksymalnie dwóch
konkursach. W przypadku zwycięstwa w dwóch konkursach i wysyłaniu kolejnych
zgłoszeń konkursowych nie będą one brane pod uwagę w procesie typowania zwycięzcy.
9. Radio Aktywne ma prawo nie przyznać nagrody bez podania przyczyny.
III. Warunki Odbioru nagród.
1. Informację o zwycięstwie w konkursie Organizator przekaże zwycięzcy do 26.11.2017r.,
do godz. 23:59.
2. Uczestnik zobowiązuje się do przekazania w wiadomości zwrotnej swojego imienia oraz
nazwiska jako podstawy do odbioru nagrody. Taką wiadomość należy przesłać
Organizatorowi do 30.11.2017r.

3. W przypadku nieprzesłania Organizatorowi danych wymienionych w pkt. 2, Uczestnik
traci prawo do nagrody, które przechodzi na Organizatora.
4. Zwycięzca, który przesłał dane wymienione w pkt. 2 w terminie, ma prawo do odbioru
nagrody do 31.12.2017r. Po tym czasie, prawo do nagrody wygasa i przechodzi na
Organizatora.
5. Odbioru nagrody należy dokonać osobiście bądź poprzez reprezentanta w siedzibie
Organizatora. Odbioru można dokonywać od poniedziałku od piątku w godz. 18:3022:00, za wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy.
6. W przypadku odbioru nagrody przez reprezentanta należy poinformować o tym fakcie
Organizatora, uprzednio przekazując imię oraz nazwisko reprezentanta. Nie jest
wymagane, by reprezentant posiadał od Uczestnika pisemne upoważnienie do odbioru
nagrody.
7. Przy odbiorze nagrody koniecznym będzie podanie maila z którego została wysłana
odpowiedź na pytanie konkursowe oraz swojego imienia i nazwiska. W przypadku
odbioru nagrody przez reprezentanta koniecznym będzie również podanie imienia oraz
nazwiska zwycięzcy konkursu.
8. Nagroda może zostać wydana zwycięzcy w innym terminie niż w podanym w pkt. 2, po
wcześniejszym kontakcie ze strony zwycięzcy oraz przy zgodzie Organizatora. Wszelkie
zapytania odnośnie terminów odbioru nagród należy kierować mailowo na adres:
konkurs@radioaktywne.pl.
9. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

IV. Postanowienia końcowe.
1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na
stronie internetowej www.radioaktywne.pl.
2. Dokonując zgłoszenia konkursowego, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na
zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
3. W przypadku mniejszej liczby laureatów niż nagród konkursowych Organizator
zastrzega sobie prawo innego rozdysponowania nagrodami Konkursu.
4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie
był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności
w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
b) losy nagrody po przekazaniu jej reprezentantowi, którego imię i nazwisko
uprzednio podał Uczestnik
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu
w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających
wpływ na organizowanie Konkursu.
6. Nagrody, które będą przyznawane w konkursach (książki, płyty, plakaty itp.) nie
przekraczają jednorazowej wartości 760 zł, zatem zgodnie z ustawą o podatku
dochodowym od osób fizycznych nie podlegają opodatkowaniu.

