
REGULAMIN KONKURSU

„Rowerowa trasa Radia ZET”

(dalej „Regulamin”)

A        Postanowienia ogólne.

1. Konkurs  „Rowerowy kwiecień  z  Radiem ZET”  (zwany  dalej  „Konkursem”)  jest  organizowany  przez

Eurozet  Sp.  z  o.  o  z  siedzibą  w  Warszawie  ul.  Żurawia  8,  00-503  Warszawa  wpisaną  do  rejestru

przedsiębiorców, prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy dla  m.  st.  Warszawy  w Warszawie,  XII  Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000014207, posiadającą NIP 526-00-26-

186, REGON 010344559, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 zł (dalej „Organizator”) na

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

3. Z zastrzeżeniem ust 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność

do czynności prawnych.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału:

a) pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, lub spółek powiązanych z nim kapitałowo;

b) inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

c) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoby będące wobec

takiej  osoby małżonkiem, wstępnym,  zstępnym,  powinowatym w tej  samej linii  lub stopniu,  osobą

pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym

pożyciu;

d) osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających  zgłoszenie do Konkursu,  wygrały,  w

wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej wartości brutto

przekraczającej  średnie  miesięczne  wynagrodzenie  w gospodarce  narodowej,  podane  przez  Prezesa

Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału.

B.              Czas trwania Konkursu.

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony  podczas trasy „Rowerowy kwiecień z Radiem ZET” (dalej

„Trasa”), która odbędzie się w dniach od 9 kwietnia 2018 roku do dnia 13 kwietnia 2018 roku w miastach:

Olsztyn, Grudziądz, Płock, Leszno, Kalisz. W każdym z miast podczas Trasy rozstawione zostanie miasteczko

rowerowe  Radia  ZET  (dalej  „Miasteczko  rowerowe”),  w  którym  odbędą  się  rundy  konkursowe  (dalej

„Rundy”). W dniu 9 kwietnia 2018 roku Rundy odbędą się w Olsztynie, w dniu 10 kwietnia 2018 roku Rundy

odbędą się w Grudziądzu, w dniu 11 kwietnia 2018 roku Rundy odbędą się w Płocku, w dniu 12 kwietnia 2018
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roku Rundy odbędą się w Kaliszu, w dniu 13 kwietnia 2018 roku Rundy odbędą się w Lesznie. W każdym z

miast odbędą się 4 Rundy. W każdej Rundzie przyznana zostanie 1 (jedna) nagroda.  

C.              Komisja Konkursowa.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny

prawidłowości  zgłoszeń  do  Konkursu  oraz  dokonania  wyboru  zwycięzców  Konkursu,  rozpatrywania  oraz

interpretacji  Regulaminu,  Organizator  powoła  Komisję  Konkursową.  W skład  Komisji  Konkursowej  wejdą

osoby delegowane przez Organizatora.

D.              Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie jest:

a)  15 (piętnaście):  rowerów Hexagon, każdy o wartości 1.189,15 zł  brutto (dalej "Nagroda 1");

b) 5 (pięć) rowerów Vento 1,0 , każdy o wartości 1.759,20 zł brutto (dalej „Nagroda 2”).

2. Każdy uczestnik może jednokrotnie wziąć udział w Konkursie.

3. Każdy uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie. 

4. W każdej Rundzie Organizator wskaże nagrodę przeznaczoną do wygrania w danej Rundzie. 

E.              Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

 

1. W  każdej  Rundzie  w  Miasteczku  rowerowym  w  godzinach  między  14:00  a  18:00  przedstawiciel

Organizatora  wskaże  miejsce  w  którym  odbędą  się  etapy  zgłoszeniowe  do  Rund  (dalej  „Etap

zgłoszeniowy”).   Do  każdej  Rundy przystąpi  pierwszych  10  (dziesięciu)  uczestników, którzy  na  znak

Organizatora  przystąpią  się  do  Etapu  zgłoszeniowego.  Uczestnik,  który  zakwalifikuje  się  do  Etapu

zgłoszeniowego przed przystąpieniem do Rundy zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu

Konkursu oraz złożeniem pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do Konkursu. 

2. W każdej Rundzie uczestnicy zostaną dobrani w dwuosobowe pary (dalej „Para”), zgodnie z  kolejnością

zgłoszeń do Etapu zgłoszeniowego.

3. Każda Para przystąpi do rowerowego treningu (dalej „Trening”).  Trening każdorazowo polegał będzie na

jeździe na rowerach trenażowych przez czas określony przez Organizatora. Zadaniem uczestnika Treningu

jest  pokonanie  jak  najdłuższego  dystansu  w  czasie  wskazanym  przez  Organizatora.  Organizator  po

zakończeniu  każdego  Treningu  zapisze  wynik  każdego  uczestnika.  W każdej  Rundzie  uczestnik,  który

podczas  treningu  pokona  najdłuższy  dystans  wygrywa  nagrodę  wskazaną  przez  Organizatora  (dalej

„Zwycięzca”).

4. W przypadku uzyskania  przez  kilku uczestników jednakowego wyniku  po Treningu Organizator  ogłosi

dogrywkę (dalej „Dogrywkę). Dogrywka odbędzie się na takich samych zasadach jak Trening, przy czym

wezmą w niej udział jedynie uczestnicy wskazani przez Organizatora.
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5. W przypadku jeśli ilość uczestników chętnych do udziału w danym Etapie zgłoszeniowym będzie mniejsza

niż  ilość  wskazana  w  pkt.  E1  Regulaminu  Organizator  może  ją  zmniejszyć  adekwatnie  do  ilości

uczestników, którzy  zgłosili  do  danej  Rundy,  jednak  ilość  chętnych  uczestników musi  pozostać  liczbą

parzystą.

6. Uczestnik  Konkursu  wyraża  zgodę  na  przeprowadzenie  i  nagranie  rozmowy z  nim  przeprowadzonej  i

wyemitowanie jej na antenie Radia ZET. Rozmowa będzie dotyczyć Konkursu i może być wyemitowana na

antenie Radia ZET w czasie trwania Trasy.  

7. Przedstawiciel  Organizatora po zakończeniu każdej z Rund przedłoży Zwycięzcy pokwitowanie odbioru

nagrody (dalej „Pokwitowanie”).  Zwycięzca w celu odebrania nagrody zobowiązany jest do wypełnienia

Pokwitowania  i  przekazania  go  przedstawicielowi  Organizatora.  Po  przekazaniu  Pokwitowania

przedstawiciel Organizatora przekaże Zwycięzcy voucher upoważniający do odbioru nagrody w miejscu i

terminie wskazanym na voucherze.

8. Nie  przekazanie  wypełnionego  Pokwitowania  przedstawicielowi  Organizatora  po  zakończonej  Rundzie

oznacza rezygnację Zwycięzcy z nagrody a nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

9. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku, w

tym głosu, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką oraz rozpowszechniania materiałów,

na których ustalono i utrwalono jego wizerunek, w tym głos, w celach reklamowych, promocyjnych oraz

informacyjnych  Spółki, poprzez wyświetlanie,  wystawianie,  publiczne udostępnienie w taki  sposób, aby

każdy mógł  mieć do nich dostęp w miejscu i  w czasie przez siebie wybranym na stronie internetowej

www.radiozet.pl,  oraz  w  mediach  społecznościowych  takich  jak  facebook,  instagram,  snapchat  oraz

nadawanie i reemitowanie w stacjach radiowych należących do grupy Eurozet, przez okres nie krótszy niż

okres 1 (jednego) roku od dnia, w którym ustalono i utrwalono jego wizerunek, w tym głos.

F.               Odbiór Nagród.

Zwycięzcy  odbierają  nagrody osobiście  we wskazanych  przez  Organizatora  sklepie  zlokalizowanym w tym

samym mieście w którym Zwycięzca  wygrał  nagrodę na podstawie vouchera,  który Zwycięzca  otrzyma po

wygranej.  

G.              Postanowienia końcowe.

1. Organizator  zastrzega sobie prawo weryfikacji,  czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie

Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu

może  żądać  od  Uczestnika  złożenia  określonych  oświadczeń,  podania  określonych  danych  bądź

przedłożenia  określonych  dokumentów,  jak  również  podania  adresu  zamieszkania  i  numeru  telefonu
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kontaktowego.  Niespełnienie  warunków  Konkursu  lub  warunków  wynikających  z  przepisów  prawa

powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu. 

2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursów jest Organizator. Dane

Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w związku z Konkursem. Uczestnik może w

każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

3. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora  na jego  adres  wraz  z

opisem  reklamacji  i  jej  szczegółowym  uzasadnieniem  w  terminie  nie  dłuższym  niż  14  dni  od  daty

zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia

Konkursu. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 14 dni

od dnia otrzymania  odpowiedzi na reklamację.  Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga  Komisja

Konkursowa.  Reklamacje  zgłoszone  po  terminie  określonym  powyżej  nie  będą  rozpatrywane,  a

Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

4. Zgłaszając  udział  w  Konkursie  i  biorąc  w  nim udział  uczestnik  podporządkowuje  się  postanowieniom

Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym. 

6. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników w każdym Miasteczku rowerowym podczas trwania

Konkursu. 
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