
Regulamin XX Oscarowej Ruletki:

1. Organizatorem konkursu "Oscarowa Ruletka" (zwanego dalej Konkursem) jest Radio Doxa z siedzibą w 
Opolu przy ul. Koraszewskiego 7-9.

2. Jedna osoba w Konkursie może wziąć udział tylko jeden raz. W przypadku, gdy ktoś będzie typować więcej 
niż jeden raz, żaden z typów takiej osoby nie weźmie udziału w Konkursie.

3. Zadaniem każdego uczestnika Konkursu jest wytypowanie zwycięzców w pięciu kategoriach tegorocznych 
Oscarów. Chodzi o tytuły filmowe oraz nazwiska osób nominowane w kategoriach: najlepszy film, 
najlepszy reżyser, najlepszy aktor (rola pierwszoplanowa), najlepsza aktorka (rola pierwszoplanowa), 
najlepszy film nieanglojęzyczny.

4. W każdej kategorii można zaznaczyć tylko jeden tytuł lub jedno nazwisko. W przypadku wytypowania 
więcej niż jednego tytułu lub nazwiska, typ w danej kategorii uznany będzie za nieważny.

5. W przypadku, gdy nikt nie obstawi poprawnie wszystkich kategorii, zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, 
która poprawnie wytypuje największą ilość nominacji. Obowiązuje w tym przypadku hierarchia ważności 
kategorii: najważniejszą kategorią jest film, dalej: reżyser, aktor, aktorka i film nieanglojęzyczny. Np. 
osoba x, która wytypuje poprawnie pierwsze cztery kategorie wygra w porównaniu z osobą y, która 
również poprawnie wytypuje cztery kategorie, lecz nie uda jej się trafić np. filmu lub aktora. W 
przypadku większej ilości najlepiej obstawionych typów, o zwycięzcy Konkursu zadecyduje kolejność 
napłynięcia zgłoszeń do Konkursu.

6. Głosy można oddawać korzystając ze specjalnego formularza umieszczonego na naszej stronie 
internetowej: film.doxa.fm. Można również wysyłać kartki pocztowe na adres Radia Doxa: 45-011 Opole, 
ul.Koraszewskiego 7-9. Na kartkach pocztowych proszę umieścić dopisek "Oscar", a także datę i godzinę 
wypełnienia kartki. W przypadku braku oznaczenia daty i godziny, brany będzie pod uwagę czas, kiedy 
kartka trafi do siedziby Radia Doxa. Dla pewności, czy przesyłka dotarła do Radia, od poniedziałku do 
piątku w godz. 9.45-10.00 będzie można potwierdzić uczestnictwo w konkursie dzwoniąc pod numer 
telefonu 77 45 66 777. Podobne zasady, jak w przypadku kartek pocztowych, obowiązują w przypadku 
kuponów konkursowych (dostępnych w opolskim kinie Helios). 

7. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za pisemną zgodą rodziców.

8. W Konkursie wezmą udział tylko te typy, które dotrą do Radia Doxa do 19 lutego 2015 r. włącznie.

9. 20 lutego 2015 r. nastąpi komisyjne zamknięcie listy głosujących.

10. Nazwiska zwycięzców Konkursu ogłosimy 27 lutego w Magazynie Filmowym Radio Movie (emisja w Radiu 
Doxa, w piątki, od 20:00).

11. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na świadczenia pieniężne. W przypadku rezygnacji ze 
zdobytej nagrody, przechodzi ona na rzecz osoby, której zgodnie z wymogami punktowymi jako kolejnej 
należy się nagroda.

12. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Radia wyłącznie w formie pisemnej, na adres 
Radia, z dopiskiem „Oscarowa Ruletka”, w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Do 
rozstrzygania reklamacji powołana będzie przez Radio komisja. W przypadku przesłania reklamacji 
złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia do siedziby Radia. Złożone reklamacje będą 
rozpatrywane przez powołaną przez Radio Komisję nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania 
reklamacji. Składający reklamacje zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym 
najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję. Decyzja Komisji, co do 
zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

13. Radio zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, a także możliwość zawieszenia, 
przerwania lub odwołania Konkursu.

14. Przez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik Konkursu składa oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Radio Doxa z siedzibą w Opolu, przy ul. 
Koraszewskiego 7-9, 45-011 Opole w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem 
Konkursu". Uczestnika, który nie spełni tych warunków, poczytuje się za nie biorącego udziału w 
Konkursie. Radio zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej Uczestników Konkursu wykładni 
Regulaminu.

15. W zakresie nie objętym Regulaminem stosuje się kodeks cywilny i ustawę o podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje warunki Konkursu. Regulamin Konkursu 
jest udostępniony publicznie na stronie internetowej oraz w siedzibie Radia Doxa.


