
Regulamin Konkursu Karnawałowego w Radiu VOX FM  
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1.1 Regulamin okrela warunki konkursu z okazji Karnawału rozgrywanego 
na antenie Radia VOX FM oraz w serwisie społecznoœciowym Facebook Radia 
VOX FM  zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego - ustawy z dn. 23.04.1964 r. 
(Dz.U.Nr 16, poz. 93 z póŸn. zm.) – dalej zwanego „Konkursem”. 
 
1.2 Organizatorem Konkursu jest  Time S.A.  z siedzibš w  Warszawie 
przy ul. Jubilerskiej 10, zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców KRS 
prowadzonego przez Sšd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w 
Warszawie,  XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000295857, 
NIP: 526-10-04-620, kapitał zakładowy w całoci wpłacony w wysokoci 
25.070.000,00 (słownie: dwadziecia pięć milionów siedemdziesišt tysięcy 
złotych), zwana w dalszej częœci niniejszego regulaminu "Organizatorem".  
 
1.3. Fundatorem nagród w postaci kodów na pizzę Telepizza o wartoœci 
(jeden kod) 44,90 zł (czterdzieci trzy złote i dziewięćdziesišt groszy) 
jest Telepizza Poland Sp. Z o.o. z siedzibš w Warszawie przy ul. Postępu 
6, zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sšd 
Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,  XIII Wydział 
Gospodarczy KRS 0000011248, NIP 527-020-24-89, kapitał zakładowy w 
całoci wpłacony w wysokoci 34.430.400,00 zł (trzydzieci cztery 
miliony, czterysta trzydzieci tysięcy, czterysta złotych) 
 
1.4. Konkurs jest organizowany, ogłaszany i emitowany przez Organizatora 
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla osób posiadajšcych obywatelstwo 
polskie w œrodkach masowego przekazu tj. Radia VOX FM w Internecie w 
serwisie społecznoœciowym Facebook na profilu Radia VOX FM – z 
zastrzeżeniem pkt. 4.  
 
1.5. Konkurs ma zasięg ograniczony technicznymi możliwoœciami odbioru 
Radia VOX FM i serwisu społecznoœciowego Facebook. 
 
1.6. Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i okreœla 
jego warunki oraz prawa i obowišzki jego uczestników. 
 
1.7. Konkurs realizowany jest w terminie od dnia 7.01.2018 r. do dnia 
12.01.2018 r. a jego rozstrzygnięcie odbywać się będzie zgodnie z 
poniższym regulaminem. 
 
1.8. Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do Konkursu wyraża zgodę na 
emisję oraz reemisję wejcia konkursowego z jego udziałem na antenie 
Radia VOX FM w dowolnym czasie, publiczne ujawnienie jego imienia, 
nazwiska i miejscowoci zamieszkania oraz głosu i wizerunku oraz na  
publiczne ujawnienie, w tym zamieszczenie na profilu Radia VOX FM w 
serwisie społecznoœciowym Facebook jego imienia, nazwiska i miejscowoœci 
zamieszkania podczas Konkursu, jego promocji i ogłaszania wyników. 
 
1.9. Przystšpienie do Konkursu (wysłanie zgłoszenia, o którym mowa w 
pkt. 3.3) jest równoznaczne z akceptacjš przez uczestnika niniejszego 
regulaminu w całoci. Uczestnik zobowišzuje się do przestrzegania 
okrelonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż 
spełnia wszystkie warunki, które uprawniajš go do udziału w Konkursie. 
Uczestnik, który nie spełni warunków okreœlonych w regulaminie lub 
naruszy jakškolwiek zasadę w nim okrelonš może być w każdym czasie 
wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej 
wygranej.  
 



1.10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, 
administrowany ani zwišzany z serwisem społecznoœciowym Facebook ani jego 
właœcicielem czy administratorem. Wszelkie pytania oraz skargi i 
reklamacje zwišzane z Konkursem powinny być kierowane go Organizatora, w 
z żadnym wypadku do właœciciela czy administratora serwisu 
społecznoœciowego Facebook. 
 
1.11. Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na 
temat organizacji Konkursu: konkursyradio@timesa.pl 
 
2. Nagrody 
 
2.1 Podczas konkursu wyłonionych zostanie pięciu zwycięzców głównych, 
którzy otrzymajš nagrody rzeczowe w skład których wchodzš: szeć kodów na 
œredniš pizzę z maksymalnie czterema składnikami do Telepizza o łšcznej 
wartoci 269,40 zł (dwiecie szećdziesišt dziewięć  złotych i 
czterdzieœci groszy). 
 
2.2 Organizator owiadcza, iż wszystkie nagrody zostanš wydane zgodnie 
z obowišzujšcymi przepisami prawa podatkowego. 
 
2.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za niemożnoć odbioru lub 
nieodebranie którejkolwiek nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżšcej po 
stronie nagrodzonego uczestnika.  
 
2.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za zmianę miejsca 
zamieszkania i/lub podanego przez uczestnika Konkursu adresu lub zmianę 
innych danych  uniemożliwiajšcš kontakt z tym uczestnikiem lub odebranie 
przez niego zestawu nagród. 
 
2.5 O szczegółach odbioru i realizacji nagród zwycięzca danej edycji 
Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora drogš mailowš lub za 
porednictwem rozmowy telefonicznej. Nagrody rzeczowe zostanš wysłane na 
adres korespondencyjny podany Organizatorowi. 
 
2.6 Nagrody nie odebrane przez zwycięzcę danej edycji Konkursu w 
terminie 30 dni od  rozstrzygnięcia Konkursu przechodzš na własnoć 
Organizatora.  
 
2.7 Przy odbiorze przez zwycięzcę edycji Konkursu nagrody zobowišzany 
jest on okazać dokument potwierdzajšcy jego tożsamoć lub w przypadku 
odbioru tej nagrody przez pełnomocnika zwycięzcy zobowišzany jest on 
okazać pisemne upoważnienie od zwycięzcy, który wygrał danš nagrodę, 
zawierajšce następujšce informacje: imię nazwisko, adres, numer i seria 
dowodu osobistego, telefon kontaktowy tego zwycięzcy oraz adnotację o 
upoważnieniu okreœlonej osoby do odbioru w jego imieniu danej  nagrody, 
jak również podpis tego zwycięzcy wraz z danymi osoby odbierajšcej czyli 
imieniem, nazwiskiem, seriš i numerem dowodu osobistego oraz telefonem 
odbiorcy. W przypadku niespełnienia przez osobę podajšcš się za 
pełnomocnika zwycięzcy powyższych warunków nagroda nie będzie jej wydana. 
 
2.8 Wszystkie nagrody pozostajš własnociš Fundatora do momentu 
przekazania ich odpowiednio zwycięzcy każdej edycji Konkursu. 
 
3. Zasady uczestnictwa w konkursie 
 
3.1 Ogólne zasady Konkursu podane zostanš w poœcie zamieszczonym w 
serwisie społecznoœciowym Facebook na profilu Radia VOX FM w dniu 
7.01.2018 r. oraz  w zwiastunach promocyjnych Konkursu emitowanych na 
antenie Radia VOX FM.  



 
3.2 W czasie trwania Konkursu odbędš się łšcznie 5 (pięć) edycji 
Konkursu.  
Poszczególne edycje odbywać się będš zgodnie z harmonogramem trwania 
Konkursu. 
a) I Edycja  8.01.2018 r. godzina 9:00  17:00 z finałem 8.01.2018 r. 
między godzinš 17:00-18:00 
b) II Edycja – 9.01.2018 r. godzina 9:00-17:00 z finałem 9.01.2018 r. 
między godzinš 17:00 – 18:00 
c) III Edycja – 10.01.2018 r. godzina 9:00-17:00 z finałem 10.01.2018 
r. między godzinš 17:00 – 18:00 
d) IV Edycja – 11.01.2018 r. godzina 9:00-17:00 z finałem 11.01.2018 
r. między godzinš 17:00-18:00 
e) V Edycja – 12.01.2018 r. godzina 9:00-17:00 z finałem 12.01.2018 r. 
między godzinš 17:00-18:00 
 
 
3.3 W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach od 7.01.2018 r. 
od godziny 7:00  do dnia 12.01.2018 r. do godz. 17:00 wykonać zadanie pod 
postem konkursowym na  profilu Radia VOX FM w serwisie społecznoœciowym 
Facebook wpisujšc w komentarz odpowiedŸ na pytanie: Jaki VOXowy hit 
muzyczny idealnie sprawdziłby się na meksykańskim karnawale i dlaczego.  
Uczestnik zobowišzany jest posiadać pełnię praw do tekstu przesłanego do 
Konkursu. 
 
3.4 W trakcie trwania każdej edycji (zgodnie z harmonogramem trwania 
Konkursu) Komisja Konkursowa wybiera autora najciekawszego zgłoszenia 
sporód wszystkich dotychczasowych przesłanych poprawnie zgłoszeń  do 
Konkursu, o których mowa w pkt 3.3 zwanym dalej Finalistš, oceniajšc 
kreatywnoć odpowiedzi na pytanie konkursowe.  Każdy Finalista wemie 
udział w antenowym wejciu finałowym realizowanym na żywo w Radiu VOX FM 
zgodnie z pkt. 3.5 i 3.6. Łšcznie podczas trwania Konkursu w pięciu 
Edycjach wybranych zostanie 5 (pięciu) Zwycięzców.  
 
3.5 Po wyborze przez komisje konkursowš zgodnie z pkt. 3.4 osoby, która 
wemie udział w antenowym wejciu finałowym, Organizator łšczy się 
telefonicznie z wybranš osobš. Uczestnik ten zobowišzany jest odebrać 
połšczenie telefoniczne od Organizatora. Próba uzyskania połšczenia z 
każdym uczestnikiem podejmowana jest maksymalnie dwukrotnie (każda próba 
trwa do 5 sygnałów), a w przypadku rozłšczenia w trakcie rozmowy przed 
wejciem na antenę Radia VOX FM, próba ponownego połšczenia podejmowana 
jest tylko raz (próba taka trwa do 5 sygnałów). Jeżeli pomimo podjęcia 
prób połšczenia lub ponownego połšczenia nie zostanie nawišzane 
połšczenie z danym uczestnikiem, to uczestnik ten traci szansę na 
pojawienie się na antenie w wejciu finałowym Konkursu, a także na szansę 
przyznania mu nagrody w Konkursie. W takim przypadku komisja konkursowa 
wybierze sporód pozostałych poprawnych zgłoszeń kolejne zgłoszenie 
najciekawsze w jej ocenie. Takš procedurę stosuje się do momentu 
skutecznego przeprowadzenia antenowego wejcia finałowego i tym samym 
rozstrzygnięcia Konkursu w zakresie wyłonienia zwycięzcy danej edycji 
Konkursu. 
 
3.6 Podczas antenowego wejcia finałowego prowadzšcy program rozmawia o 
przesłanym  przez Finalistę zgłoszeniu oraz ogłasza go Zwycięzcš danej 
edycji konkursu i przyznaje nagrodę, o której mowa w pkt. 2.1  
 
3.7 Każdy uczestnik, który wzišł udział w antenowym wejciu finałowym 
jednej z edycji rozegranych w Konkursie nie ma prawa do ponownego udziału 
w Konkursie. 
 



3.8 Zgłoszenia do Konkursu jedna osoba może dokonać więcej niż jeden 
raz.  
 
3.9 Dane zwycięzcy edycji wpisywane sš do metryczki konkursowej. 
Zwycięzca zobowišzany jest do  podania Organizatorowi swoich danych 
osobowych koniecznych dla celów przekazania nagrody. 
 
3.10 W Konkursie zostanš uwzględnione tylko prawidłowe (w tym kompletne) 
zgłoszenia nadesłane do Organizatora, z uwzględnieniem warunków 
okreœlonych w regulaminie. 
 
3.11 Nagrodzone zgłoszenia mogš zostać opublikowane w serwisie 
społecznoœciowym Facebook na profilu Radia VOX FM 
 
3.12 Nad  prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa w 
składzie: 
Przewodniczšcy: Piotr Rzepka 
Członek komisji: Irma Tomaszewska 
Członek komisji: Katarzyna Milecka 
 
3.13 Komisja konkursowa potwierdza zgodnoć przeprowadzenia Konkursu z 
niniejszym regulaminem. 
 
3.14 Nad prawidłowociš przebiegu Konkursu i pracy komisji konkursowej 
czuwajš władze statutowe Organizatora.  
 
4. Ograniczenie uczestnictwa w konkursie 
 
4.1 W  Konkursie nie mogš brać udziału pracownicy i stali  
współpracownicy spółek holdingu ZPR S.A.  
 
4.2 Zakaz uczestnictwa w Konkursie dotyczy również  członków 
najbliższej rodziny podmiotów wymienionych w pkt. 4.1. 
 
4.3 Uczestnikami Konkursu mogš być osoby pełnoletnie oraz osoby 
małoletnie (tj. osoby które ukończyły lat 13), jeżeli posiadajš zgodę 
swojego przedstawiciela prawnego na udział w Konkursie i ewentualne 
odebranie w nim nagród. 
 
4.4 Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki 
okreœlone w niniejszym regulaminie.  
 
4.5 Zakaz uczestnictwa w Konkursie dotyczy również osób, które w 
przecišgu ostatnich trzech miesięcy - 90 (dziewięćdziesišt) dni - zostały 
zwycięzcami Konkursów na profilu  Radia VOX FM  w serwisie 
społecznociowym Facebook (liczy się data ostatniego wygrania). 
 
5. Postępowanie reklamacyjne 
 
5.1 Wszelkie zastrzeżenia dotyczšce przebiegu lub rozstrzygnięcia 
Konkursu, należy składać Organizatorowi pisemnie na adres: Time S.A., ul. 
Jubilerska 10, Warszawa 04-190, w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
roboczych od daty jego  zakończenia. Reklamacja powinna zawierać: imię, 
nazwisko i wszelkie dane umożliwiajšce identyfikację danej osoby jako 
uczestnika Konkursu, jak również dokładny wskazanie powodu reklamacji i 
jego uzasadnienie. 
 
5.2 W przypadku przesłania reklamacji złożonej za poœrednictwem poczty 
decyduje data stempla pocztowego. 
 



5.3 Złożone przez uczestników reklamacje będš rozpatrywane a 
zainteresowani uczestnicy zostanš powiadomieni o wyniku rozpatrzenia 
reklamacji na pimie przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie 
póniej niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. 
 
6. Postanowienia końcowe 
 
6.1 Pełna treć regulaminu udostępniona będzie do wglšdu w siedzibie 
Organizatora w dniu od poniedziałku do pištku w godzinach od 9:00 do 
16:00 oraz w serwisie społecznoœciowym Facebook na profilu Radia VOX FM w 
czasie trwania Konkursu i w terminie 14 dni roboczych od jego 
zakończenia.    
 
6.2 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialnoci za usługi 
telekomunikacyjne, z których korzystać będš uczestnicy Konkursu.  
 
6.3 Wišżšcš moc prawnš majš wyłšcznie postanowienia niniejszego 
regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczšce Konkursu majš 
wyłšcznie charakter informacyjny.   
 
6.4 Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu 
będš przetwarzane przez niego i firmy z nim współpracujšce przy 
organizacji oraz przeprowadzeniu Konkursu w celu: (I) przeprowadzenia 
Konkursu, (II)  wyłonienia zwycięzcy, (III) ogłaszania wyników, (IV) 
doręczenia/realizacji nagród, (V) wysyłania e-mailem lub/i SMS-em 
informacji zwišzanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody. Każdy 
uczestnik Konkursu ma prawo wglšdu do swoich danych osobowych, do ich 
poprawiania oraz żšdania usunięcia. Dane osobowe uczestników konkursu 
będš 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 póŸn. zm.). 
 
5.01.2018 Warszawa 


