Regulamin Konkursu

„Filmowe marzenia babci i dziadka”
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
a) Organizatorem Konkursu „Filmowe marzenia babci i dziadka”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.
c) Czas trwania Konkursu: od 9 stycznia 2018 roku do 22 stycznia 2018 roku
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
a) Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, oraz ich małżonkowie, dzieci,
rodzice oraz rodzeństwo.
b) Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
3. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU I JEGO PRZEBIEG
a)Nagraj film do 30 sekund w którym babcia lub dziadek opowiadają o swoich marzeniach i wyślij
do Radia Doxa na adres konkurs@doxa.fm. W temacie prosimy o wpisanie „konkurs film” a w
wiadomości imię, nazwisko, miejscowość oraz numer kontaktowy. Najciekawsze filmy nagrodzimy
wspaniałymi prezentami. Filmy można przesyłać od 8 stycznia 2018 roku do 21 stycznia 2018 roku.
Następnie 22 stycznia 2018 roku na profilu Radia Doxa ogłosimy wyniki konkursu i opublikujemy
wybrane filmy.
4. WYNIKI KONKURSU I LISTA LAUREATÓW
a) Wyniki Konkursu oraz informacja o laureatach będą opublikowane 22 stycznia 2018 roku 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)Nagrodami dla laureatów konkursu są dwa podwójne vouchery do SPA „Dębowe Wzgórze”
(Pobyt obejmuje:nocleg w komfortowym pokoju dla dwóch osób, śniadanie w formie bufetu,
obiadokolację w formie dania szefa kuchni, deser na powitanie, nieograniczony dostęp do strefy
SPA(basen, sauna, jacuzzi), wypożyczenie szlafroka SPA, parking, wi-fi) oraz 3 zaproszenia do
kawiarni Cellarium Doxa dla 2 osób na kawę i ciasto.
7. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
a) 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 podejrzenia o działanie sprzeczne z niniejszym Regulaminem.
Informacje w przedmiocie usuniętych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną
prośbę skierowaną na adres mailowy: konkurs@doxa.fm.
b) Organizator zweryfikuje dane Laureata Konkursu na podstawie dowodów osobistych.
c) Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych,

nieprawdziwych lub niepełnych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie nagród.

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.

