
REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO

PRZEZ RADIO DOXA

„6 KÓŁEK W 3 TYGODZNIE”

§ 1 Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu „6 KÓLEK W 3 TYGODNIE” jest Radio Doxa.

§ 2 Warunki przystąpienia do konkursu

1.  Uczestnikiem  konkursu  może  być  osoba  fizyczna,  która  w  chwili  udziału  
w nim ma ukończone 18 lat.

2.  W  konkursie  nie  mogą  brać  udziału  pracownicy  Organizatora  oraz  najbliżsi
członkowie ich rodzin.
  

§ 3 Przebieg Konkursu i zasady

1.  Konkurs  będzie  trwał  od  2  do  30  czerwca  2014  r.  Motywem  przewodnim
konkursu jest: „koło”. 

Etap I – od 2 do 20 czerwca 2014 r (do godz 14.00),  słuchacze wysyłają zdjęcia 
związane z kołem (interpretacja dowolna)

Etap II -  23 czerwca 2014  r. nadesłane  prace  zostaną  opublikowane  na  profilu
Facebook  Radia  Doxa,  gdzie  rozpocznie  się  głosowanie  poprzez  kliknięcie  pod
zdjęciem „lubię to”. 
Trzech autorów, których prace do 27 czerwca uzyskają największą liczbę „polubień”
otrzymują nagrody. 
Jedna  osoba  może  kliknąć  „lubię  to”  tylko  na  jedno  zdjęcie.  Głosy  osób  które
„polubiły” więcej niż jedno zdjęcie będę unieważnione.
Wyniki zostaną ogłoszone 30 czerwca na antenie Radia Doxa oraz na portalu 
społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/DoxaFM 

2. Prace należy przesyłać wraz z imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu autora,
adresem e-mail oraz tytułem na adres e-mail konkurs@doxa.fm 

3. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie jedno zdjęcie lub jeden film.

mailto:konkurs@doxa.fm
https://www.facebook.com/DoxaFM


4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć/filmów w publikacjach
związanych z konkursem.

§ 4 Nagrody i zwycięzcy

1. Nagrodami w konkursie są:

I  miejsce  męski  rower  crossowy  ORKAN  3.0  D  -  cena  katalogowa  1.949,-

II miejsce  damski rower crossowy ORKAN 1.0 D -  cena katalogowa 1.299,-

III  miejsce  młodzieżowy  rower  FORESTER  -  cena  katalogowa  599,-

2.  Uczestnikom  konkursu  nie  przysługuje  roszczenie  o  wypłatę  równowartości
nagrody w gotówce.

3. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej drogą telefoniczną i mailową.

§ 5 Odbiór nagrody

1. Nagroda zostanie wydana w miejscu i w sposób uzgodniony z Radiem Doxa
2. Wydanie oraz przeniesienie własności nagrody uzależnione jest od przedstawienia
Organizatorowi dokumentu tożsamości.
3. Jeżeli wartość nagrody przekroczy kwotę 760 zł to zgodnie z art. 30 ust. 1 par. 2
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dn. 26 lipca 1991 r. (Dz. U. Nr
14 poz. 176 z 2000 r.), przed wydaniem nagrody zwycięzca konkursu zobowiązuje
się  odprowadzić  do  właściwego  Urzędu  Skarbowego  zryczałtowany  podatek
dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody. 

§ 6 Dane osobowe uczestników

1. Uczestnicy przystępujący do konkursu są zobowiązani do przedstawiania danych
osobowych, niezbędnych do identyfikacji uczestników konkursu.
2.  Zgłoszenie  udziału  w  konkursie  jest  równoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  na
przetwarzanie  danych  osobowych  Uczestnika  przez  Organizatora,  w  celu
przeprowadzenia konkursu.

§ 7 Postanowienia końcowe



1. Pytania i  wątpliwości związane z konkursem należy przesyłać na adres e-mail:
m.mateja@doxa.fm
2.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo weryfikacji,  czy  zwycięzca nagrody spełnia
warunki  określone  w  regulaminie  konkursu  oraz  warunki  określone
 w przepisach prawa związanych z realizacją nagrody. W tym celu może żądać od
uczestnika  złożenia  określonych  oświadczeń,  podania  danych  bądź  przedłożenia
dokumentów,  jak  również  podania  adresu  zamieszkania  i  numeru  telefonu
kontaktowego. Niespełnienie warunków konkursu, wynikających z przepisów prawa
lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego uczestnika
z  konkursu  z  jednoczesnym  wygaśnięciem  prawa  do  nagrody  
oraz jakichkolwiek  innych  roszczeń  w  stosunku  do  Organizatora.  
3.  Uczestnik  zgłaszając  się  do  konkursu podporządkowuje  się  postanowieniom
regulaminu  konkursu  i  akceptuje  go  bez  zastrzeżeń.
4.  Regulamin  konkursu  jest  dostępny  na  stronie  internetowej  Organizatora  pod
adresem  www.doxa.fm oraz  w  siedzibie  Radia  Doxa  mieszczącego  się  przy  ul.
Koraszewskiego 7-9 w Opolu.
5. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu.
6.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo do zmiany  zapisów w regulaminie  podczas
trwania konkursu.
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