
Regulamin Konkursu
„Z RADIEM DOXA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ”

 
 
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU  
a) Organizatorem Konkursu „Z RADIEM DOXA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ” jest Radio Doxa z 
siedzibą w Opolu, przy ul. B. Koraszewskiego 7-9, działającym na podstawie dekretu nr 403/14/R 
BISKUPA OPOLSKIEGO ANDRZEJA CZAI o nr NIP: 754-10-03-858, REGON: 040005377-
00066, zwanym dalej Organizatorem.  
b) Uczestnicy Konkursu, poprzez fakt przystąpienia do niego, wyrażają zgodę na wykorzystanie 
przez Organizatora danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu. W 
szczególności Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska, zdjęcia
i miejscowości zamieszkania w materiałach związanych z Konkursem.  
c) Czas trwania Konkursu: od 13 listopada 2017 roku do 24 listopada 2017 roku. Półfinał oraz finał 
odbędą się 30.11.2017 roku. 
 
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  
a) Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność 
do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski, spełniająca wymogi formalnoprawne 
związane z przekroczeniem granic państw i pobytem w miejscu pielgrzymki. 
b) Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, pracownicy firm 
podwykonawczych oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.  
c) Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.  
 
3. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU I JEGO PRZEBIEG  
Konkurs toczy się dwutorowo: na antenie Radia Doxa oraz na Facebooku Radia Doxa:
a) Na antenie: każdego dnia roboczego o godzinie 9.45 i 12.50 będą przygotowane dwa cytaty 
związane z miejscami odwiedzanymi podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej. Uczestnik, który 
zadzwoni w podanych godzinach, usłyszy od prowadzącego jeden z przygotowanych cytatów. Jego 
zadaniem jest podanie nazwy miejsca, którego podany cytat dotyczy. Po udzieleniu przez 
uczestnika który dodzwoni się jako pierwszy poprawnej odpowiedzi otrzymuje on 3 punkty. Jeżeli 
nie uda mu się odpowiedzieć prawidłowo, szansę na odpowiedź na to samo pytanie otrzymuje 
kolejna osoba, która dodzwoni się na antenę. Ta za prawidłową odpowiedź otrzymuje 2 punkty, 
jeżeli nie uda jej się jednak odpowiedzieć na pytanie, prowadzący podaje na antenie podpowiedź - 
sygnaturę cytatu, którego dotyczy konkurs. Kolejna osoba ma szansę odpowiedzieć na pytanie. Za 
prawidłową odpowiedź otrzymuje 1 punkt.
b) Na Facebooku (na profilu Radia Doxa) każdego dnia roboczego o godzinie 10.00 będzie 
zamieszczona wykreślanka z ukrytymi nazwami miejsc pojawiających się w Piśmie Świętym, w 
Starym i Nowym Testamencie oraz związanymi z miejscami odwiedzanymi podczas pielgrzymki do
Ziemi Świętej. Zadaniem uczestnika jest odnalezienie wszystkich ukrytych nazw miejsc. 
Uczestnicy konkursu wpisują w komentarzu pod zdjęciem odpowiedź na pytanie zamieszczone w 
poście. Uczestnik może udzielić tylko jednej odpowiedzi każdego dnia, nie można też ponownie 
edytować udzielonych wcześniej odpowiedzi. Osoba, która jako pierwsza odgadnie liczbę miejsc 
ukrytych w wykreślance – zdobywa 3 punkty, druga osoba zdobywa 2 punkty a trzecia – 1 punkt.
c) Punkty zebrane na antenie Radia i Facebooku sumują się.
d) Osoba, która w trakcie trwania konkursu zdobędzie największą ilość punktów (w przypadku 
jednakowej ilości punktów zwycięża osoba, która zgromadziła punkty najwcześniej), wchodzi 
bezpośrednio do finału, który odbędzie się na żywo na antenie Radia.
e) Osoby, które w trakcie trwania konkursu uplasują się na drugim i trzecim miejscu (w przypadku 
jednakowej ilości punktów zwycięża osoba, która zgromadziła punkty najwcześniej), wchodzą do 
półfinału na żywo na antenie i spośród nich wyłonimy drugiego finalistę w konkursie 
telefonicznym. W ustalonym wcześniej terminie zadzwonimy równolegle do półfinalistów i zadamy
5 pytań. Uczestnicy do odpowiedzi zgłaszają się przez podanie imienia (lub nazwiska) na antenie. 



Prawidłowa odpowiedź na pytanie to +1 punkt, odpowiedź błędna to - 1 punkt. Etap wygrywa ta 
osoba, która znalazła się na najwyższym miejscu w klasyfikacji punktowej. 
f) Finał przeprowadzany jest na identycznych zasadach, jak półfinał, a uczestniczy w nim 
zwycięzca pierwszego etapu konkursu wraz ze zwycięzcą półfinału.

4. WYNIKI KONKURSU I LISTA LAUREATÓW  
a) Laureatem Konkursu zostanie osoba, która wygra starcie finałowe.
b) Wyniki Konkursu będą opublikowane przez Organizatora na stronie internetowej www.doxa.fm i
profilu www.facebook.com/DoxaFM. 
 
5. KOMISJA I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD  
a) Do opieki nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz do jego rozstrzygnięcia powołane 
zostaje Jury w skład którego wchodzą przedstawiciele Organizatora.  
b) W przypadku, gdy nie będzie możliwe wyłonienie Laureata Konkursu, Organizator zastrzega 
sobie prawo do nieprzyznania Nagrody. Werdykt Jury jest werdyktem ostatecznym.  
 
6. NAGRODA W KONKURSIE  
a) Laureat Konkursu otrzyma voucher o wartości 3.450 zł. (słownie: trzy tysiące czterysta 
pięćdziesiąt złotych) upoważniający do udziału w Pielgrzymce do Ziemi Świętej. Voucher 
upoważnia do wszystkich, płatnych świadczeń w ramach Pielgrzymki, za wyjątkiem opłat 
związanych ze wstępem do obiektów, opłatą za przewodników lokalnych, itp.
b) Zwycięzca konkursu zobowiązany będzie do zapłaty podatku dochodowego od otrzymanej 
nagrody w wysokości 10% wartości nagrody. 
c) Dla półfinalistów konkursu przewidziane są nagrody książkowe i gadżety Radia Doxa.  
 
7. PRZYZNAWANIE NAGRÓD  
a) Warunkiem uzyskania nagrody jest uczestnictwo w konkurencjach finałowych i osobisty odbiór 
nagrody. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu ustalonym wcześniej z Laureatem konkursu.
b) W przypadku, gdy zdobywca nagrody nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym 
Regulaminie, osoba taka traci prawo do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej 
doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do 
przyznania jego nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie lub 
anulowania nagrody.  
c) Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim, a po 
jego zakończeniu także odmówić wydania Nagrody w odniesieniu do Uczestnika, w stosunku do 
którego powziął uzasadnione podejrzenie o działanie sprzeczne z niniejszym Regulaminem. 
Informacja o przyczynach usunięcia Uczestnika zostanie udzielona wyłącznie na jego wyraźną 
prośbę skierowaną na adres mailowy: konkurs@doxa.fm.  
d) Organizator zweryfikuje dane Laureata Konkursu na podstawie dowodów osobistych. 
Oznaczenie profilu na Facebooku powinno umożliwiać identyfikację Uczestnika zgodną z danymi 
zawartymi w dokumencie tożsamości.  
e) Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.  
f) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych, 
nieprawdziwych lub niepełnych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie nagród.  
g) Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatora oraz profilu 
Facebookowym po zakończeniu Konkursu.  
  
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
a) Uczestnik dokonując zgłoszenia do Konkursu, akceptuje wszystkie zasady Konkursu określone 
niniejszym Regulaminem.  



b) Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć, wykonanych w
związku z realizacją Konkursu w materiałach promocyjno-informacyjnych Organizatora, w 
szczególności: w materiałach prasowych, stronach internetowych, mediach, plakatach itp.  
c) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn, a także 
przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia.  
d) Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania 
przyczyny, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji.
e) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu 
będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.  
f) Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, 
zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu 
art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z dn. 30.11.2009r. DZ.U. 
2009.201.1540 ze zm.).  
g) Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i 
zakresie niezbędnym dla wyłonienia zwycięzców Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika 
Konkursu, wydania nagród i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i miejscowości 
zamieszkania osób nagrodzonych, nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu i do 
przedawnienia ewentualnych roszczeń.  
h) Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem.  


