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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 (działające na 
podstawie dekretu nr 403/14/R Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai) z siedzibą w Opolu, przy 
ul. Koraszewskiego 7-9, posiadające NIP: 754-10-03-858 i REGON: 040005377-00066, zwane 
dalej Organizatorem. 
b) Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 13 stycznia 2020 roku do 19 stycznia 2020 roku. 
 
2. Konkurs i 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 Izraelu. 
b) Uczestnikami nie mogą zostać pracownicy i współpracownicy Organizatora i biura podróży 
Santiago Tours z Tychów oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, 
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  
c) 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 wyemitowanie 
na antenie stacji radiowej Radia Doxa oraz opublikowanie w materiałach związanych 
z Konkursem jego imienia i nazwiska i wizerunku. 
d) Konkurs jest organizowany przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym 
Regulaminie i uzupełniany komunikatami podawanymi na antenie stacji radiowej Radio Doxa. 
e) Konkurs jest realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
3. Uczestnicy, zasady Konkursu i jego przebieg  
a) Konkurs ma charakter otwarty i odbywa się antenie stacji radiowej Radia Doxa. 
b) Na antenie Radia Doxa każdego dnia, począwszy od poniedziałku 13 stycznia 2020 roku aż 
do czwartku 16 stycznia 2020 roku w godzinach: 9:15, 13:15 i 17:25 wyemitowane zostaną 
opisy miejsc znajdujących się na terenie Izraela związanych z narodzeniem i życiem Jezusa 
Chrystusa lub będących atrakcjami turystycznymi Izraela. Miejsc, będących jednocześnie 
konkursowymi zagadkami, będzie dwanaście (cztery dni konkursowe, każdego dnia po 
3 zagadki). Konkursowe zadanie polega na jak najszybszym zatelefonowaniu na antenę Radia 
Doxa i rozpoznaniu, na podstawie wyemitowanego wcześniej opisu, danej lokalizacji 
i poprawne jej nazwanie. Każda lokalizacja opisana będzie dwiema podpowiedziami. 
Poprawne odgadnięcie nazwy lokalizacji po wyemitowaniu pierwszej podpowiedzi 
nagradzane jest 2 punktami. W przypadku braku telefonu z odpowiedzią na zagadkę po 
pierwszym opisie, na antenie emitowana będzie druga podpowiedź (bardziej szczegółowy 
opis lokalizacji). Poprawne odgadnięcie nazwy lokalizacji po wyemitowaniu drugiego opisu 
nagradzane jest 1 punktem. Udzielenie błędnej odpowiedzi równoznaczne jest z brakiem 
punktu. Jedna osoba telefonować może tylko raz z próbą odpowiedzi na każde pytanie. 
c) Udział w Konkursie może brać nieograniczona liczba Uczestników. Każdy uczestnik 
telefonować może na antenę Radia Doxa, celem udzielenia odpowiedzi na wyemitowane  
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zagadki, po jednym razie, odgadując każdą z 12 lokalizacji. Każdy z Uczestników, 
odpowiadając na dźwiękowe zagadki, zdobywa punkty, które zsumowane będą po ostatniej 
dwunastej zagadce. 
d) Dwie osoby, które w trakcie trwania Konkursu zdobędą największą ilość punktów, wchodzą 
do finału Konkursu i zwane są dalej Finalistami. W przypadku, gdy więcej niż dwóch  
Uczestników zdobędzie jednakową największą (pierwszą lub drugą w kolejności względem 
liczby punktów zebranych przez pozostałych Uczestników) liczbę punktów, spośród nich do 
finału przechodzą osoby, które najszybciej zdobyły swój pierwszy punkt w konkursie. 
e) Spośród dwójki Finalistów wyłoniony zostanie Zwycięzca Konkursu. Rozstrzygnięcie 
Konkursu odbędzie się na antenie Radia Doxa w niedzielę 19 stycznia 2020 roku. Godzina 
finału ogłoszona zostanie na antenie Radia Doxa najpóźniej w piątek 17 stycznia, tuż po jej 
ustaleniu z Finalistami. W ustalonym wcześniej terminie dwójka Finalistów weźmie udział 
w finale, który polegać będzie na połączeniu telefonicznym na żywo na antenie Radia Doxa 
z redaktorem, który zada Finalistom 5 konkursowych pytań. Uczestnicy do odpowiedzi 
zgłaszają się przez jak najszybsze podanie imienia (lub imienia i nazwiska w przypadku takich 
samych imion Finalistów) i podanie odpowiedzi na pytanie. Prawidłowa odpowiedź na 
pytanie to +1 punkt, odpowiedź błędna to -1 punkt. Finał wygrywa ta osoba, która zdobędzie 
w sumie większą liczbę punktów. W przypadku, gdy obydwaj Finaliści zdobędą jednakową 
liczbę punktów, rozegrana zostanie dogrywka polegająca na odczytywaniu przez redaktora 
Radia Doxa pytań dodatkowych, na które Finaliści udzielać będą odpowiedzi aż do osiągnięcia 
przez jednego z nich przewagi punktowej nad rywalem. 
f) Uczestnik konkursu, po zatelefonowaniu na antenę Radia Doxa i udzieleniu poprawnej 
odpowiedzi, zobowiązany jest do podania redaktorowi (poza anteną) swojego imienia 
i  nazwiska, miejsca zamieszkania oraz numeru telefonu. 
 
4. Wyniki Konkursu i ogłoszenie Zwycięzców 
a) Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która wygra większością zdobytych punktów starcie 
finałowe na antenie Radia Doxa. 
b) Wyniki Konkursu oraz informacja o Zwycięzcy będzie wyemitowana na antenie Radia Doxa 
oraz  opublikowana przez Organizatora na stronie internetowej: www.doxa.fm i profilu na 
portalu Facebook: www.facebook.com/DoxaFM, a także w trakcie oficjalnego wręczenia 
nagrody, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu i podając swoje dane 
osobowe. 
 
5. Komisja konkursowa 
Do opieki nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz do jego rozstrzygnięcia powołana 
zostaje Komisja, w skład której wchodzą minimum trzej przedstawiciele Organizatora. 
 
6. Nagrody 
a) Zwycięzca Konkursu w ramach nagrody otrzyma voucher o wartości 3.450,00 zł (słownie: 
trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 0/00) upoważniający do udziału w pielgrzymce do 
Ziemi Świętej organizowanej przez Radio Doxa we współpracy z biurem podróży Santiago 
Tours z Tychów w dniach 2-9.03.2020 r. Voucher upoważnia do bezkosztowego skorzystania  
ze wszystkich, płatnych świadczeń w ramach pielgrzymki, za wyjątkiem opłat związanych ze 
wstępem do obiektów, opłatą za przewodników lokalnych, itp. 
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b) Zwycięzca Konkursu zdobywając nagrodę przekraczającą wartością kwotę zwolnioną od  
podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z artykułem 21 ust. 1 punkt 68 ustawy 
z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze 
zm.), zobowiązuje się do opłacenia podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości 
nagrody. 
c) Drugi Finalista Konkursu otrzymuje nagrody książkowe oraz gadżety Radia Doxa. 
 
7. Przyznawanie nagród 
a) Warunkiem uzyskania nagrody jest wygrana w finale i osobisty odbiór nagrody w siedzibie 
Organizatora. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu ustalonym wcześniej z Finalistami 
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 
wręczeniu, osoba ta będzie zobowiązana do zwrotu nagrody. Organizator uprawniony będzie 
do przyznania 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, Uczestnika w stosunku do którego 
powziął uzasadnione podejrzenie 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. 
d) Organizator zweryfikuje dane Zwycięzców Konkursu na podstawie ich dowodów 
osobistych. 
e) Wygrane nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny, ani prawo 
do nich nie może być przeniesione na żadną osobę trzecią. 
f) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych, 
nieprawdziwych lub niepełnych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie 
przez Organizatora nagród. 
 
8. Postanowienia końcowe 
a) Uczestnik dokonując zgłoszenia do Konkursu, akceptuje wszystkie zasady określone 
niniejszym Regulaminem. 
b) Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku - zdjęć, 
wykonanych w związku z realizacją Konkursu - w materiałach promocyjno-informacyjnych 
Organizatora. 
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, przy zastosowaniu 
odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu. 
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 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z dn. 30.11.2009 r. 
DZ.U. 2009.201.1540 ze zm.). 



                         

                                                                                                     

                                                                                                             

                                                                                                               

                                                                                                                    

Radio Doxa 

ul. Koraszewskiego 7-9, 45-011 Opole ▪ tel./fax: 77 453 83 83 ▪ www.doxa.fm ▪ NIP 754-10-03-858 

 
g) Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Radio Doxa  
(działające na podstawie dekretu nr 403/14/R Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai) z siedzibą 
w Opolu, przy ul. Koraszewskiego 7-9, posiadające NIP: 754-10-03-858 i REGON: 040005377-
00066, zwane w całej treści Regulaminu  Organizatorem. 
h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału 
w Konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji Konkursu. Podstawą 
prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się 
z obowiązku realizacji Konkursu - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018 r. (dalej jako 
„RODO”). 
i) 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, będą przetwarzane przez 
okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem 
w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń 
publicznoprawnych. 
j) Dane osobowe Zwycięzców Konkursu są udostępnione przez Organizatora celem ich 
przetwarzania przez biuro podróży Santiago Tours z Tychów wyłącznie w celu i zakresie 
niezbędnym dla organizacji wyjazdu będącego przedmiotem nagrody w Konkursie i będą 
przetwarzane przez okres trwania wyjazdu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych 
z udziałem w wyjeździe, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania 
rozliczeń publicznoprawnych. 
k) Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania: 
- dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od 
Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz uzyskania dostępu do tych 
danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach 
przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub 
kategoriach odbiorców, którym Organizator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) 
o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich 
realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) 
o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego 
konsekwencjach; 
-  sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora 
niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania 
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; 
-  usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego 
usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”); 
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od 
Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach,  
gdy: (i) Uczestnik Konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych  
przez Organizatora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, 
a  sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, 
ale są one potrzebne Uczestnikowi Konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
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- przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym,  
powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz 
żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie 
możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, 
(ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. 
l) Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem RODO oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem 
lub zniszczeniem. 
ł) prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego 
wniosku: (i) w formie pisemnej, na adres: Radio Doxa, ul. Koraszewskiego 7-9, 45-011 Opole, 
lub (ii) droga e-mailową na adres: radio@doxa.fm.  
m) W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza 
przepisy prawa, w szczególności postanowienia RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
n) Wszelkie zastrzeżenia związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora 
wyłącznie w formie pisemnej, na adres siedziby: Radio Doxa, ul. Koraszewskiego 7-9, 45-011 
Opole. 
o) Niniejszy Regulamin jest dostępny do informacji publicznej pod adresem: www.doxa.fm. 
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