Regulamin konkursu
„Bal w klimacie lat 70.”

I Postanowienia ogólne
1. Organizatorami Konkursu „Bal w klimacie lat 70.” (dalej: Konkurs) są: Radio Katowice SA z siedzibą
w Katowicach przy ul. Ligonia 29, 40-953 Katowice i Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul.
Jagiellońska 25, 40-032 Katowice. (dalej "Organizatorzy").
2. Konkurs trwa od dnia 17.02.2014r. do dnia 20.02.2014 r., rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
24.02.2014 r. na antenie Radia Katowice.
3. Wyniki Konkursu wraz z ewentualnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatorów na
stronach Organizatorów: www.radio.katowice.pl i www.katowice.uw.gov.pl
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych
i zakładach wzajemnych.
II Uczestnicy konkursu
5. Uczestnikiem Konkursu może być każdy słuchacz Radia Katowice, z wyjątkiem pracowników
Organizatorów, współpracowników Organizatorów oraz członków ich rodzin.
6. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą
udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
7. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibach Organizatorów oraz na stronach
internetowych www.radio.katowice.pl i www.katowice.uw.gov.pl
8. Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swych danych osobowych na potrzeby konkursu.
III Zasady konkursu
9. Konkurs składa się z czterech etapów. Codziennie od poniedziałku do czwartku w okresie od
17.02.2014 do 20.02.2014 na stronach internetowych Organizatorów Konkursu będą publikowane
pytania. Aby wziąć udział w konkursie, należy przysłać na adres mailowy: lubinad@katowice.uw.gov.pl
odpowiedzi na cztery pytania zadane w okresie od 17.02.2014 do 20.02.2014. Odpowiedzi na pytania
muszą być nadesłane do dnia 20.02.2014 do godz. 20.00. Na zakończenie konkursu zostanie wyłoniony
jeden laureat z wszystkich przesłanych prac. Odpowiedzi na pytania będą punktowane. Za każde z
trzech pytań sprawdzających wiedzę uczestnik konkursu otrzyma maksymalnie po 1-4 punktów. Trzecie
pytanie będzie pytaniem opisowym, za które można będzie maksymalnie otrzymać 6 punktów. Konkurs
wygra uczestnik, który odpowie prawidłowo na wszystkie pytania i uzyska największą liczbę punktów. W
konkursie maksymalnie można otrzymać 16 punktów.
10. Każda praca musi zawierać imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz numer telefonu i adres
mailowy.
IV Nagrody
11. Nagrodę do konkursu zapewnia Biuro Podróży INDEX, Katowice, ul. Stawowa 5/7.
12. Jest to bon podróżny dla 2 osób ufundowany przez Biuro Podróży INDEX na wycieczkę do Pragi w
ustalonym z Biurem Podróży INDEX terminie. Program wycieczki:
1 Dzień – Wyjazd z Katowic wg rozkładu jazdy. Przejazd do Pragi. Zwiedzanie Starego Miasta- Kościół św.
Mikołaja, Pałac Golz-Kińskych, Gotycki Kościół Marii Panny, Pomnik Jana Husa, Karolinum - pierwszy
Uniwersytet w Europie Środkowej, Przejście drogą Królewską pod Bramę Prochową. Czas wolny. Nocleg.
2 Dzień - Śniadanie. Zwiedzanie miasta - Klasztor na Strachowie, Loreta z kopią domu Marii Panny i
Kościołem Narodzenia Chrystusa, plac Hradczański - uroczysta odprawa warty przed Pałacem Prezydenckim,
Katedra św. Wita, Zamek Królewski, Złota Uliczka, wieża Dalibora, Mała Strana, ogrody Wallensteina. Kościół
św. Mikołaja, most Karola. Czas wolny. Nocleg.
3 Dzień - Śniadanie. Zwiedzanie Starego Miasta - spacer po dzielnicy żydowskiej - cmentarz, Ratusz i
Synagoga. Zwiedzanie Nowego Miasta - spacer po Placu Wacława, Muzeum Narodowe, U Fleku (fakultatywnie)
. Rejs stateczkiem po Wełtawie - fakultatywnie 250 koron/os. Czas wolny. Wyjazd do Polski.
4 Dzień - Przyjazd do Polski w godzinach nocnych/rannych.

Nagroda ma wartość 1058, 00 złotych. Nagroda zawiera następujące świadczenia: przejazd autokarem, 2
noclegi w hotelu **/*** w Pradze, 2 śniadania, ubezpieczenie KL i NNW, opiekę pilota. Termin wycieczki do
wyboru, z podanych:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

wyjazd
01.05
19.06
15.08
12.09
11.10
08.11

powrót
03.05.2014
21.06.2014
17.08.2014
14.09.2014
13.10.2014
10.11.2014

13. W przypadku nagrody o łącznej wartości powyżej 760 zł, zwycięzca konkursu zobowiązany jest do
uiszczenia podatku w ustawowej wysokości w kasie Radia Katowice przed odebraniem nagrody.
14. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
15. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana w tym celu
przez Organizatorów.
16. Organizatorzy nie pokrywają żadnych kosztów dotyczących dojazdu laureata konkursu związanego z
realizacją lub odbiorem nagród.
17. Laureat konkursu nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osoby trzecie. Laureat ma
możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne
oświadczenie na piśmie.
18. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Konkursu są Organizatorzy.
19. Organizatorzy uprawnieni są do przetwarzania danych osobowych jedynie w celu właściwego
przeprowadzenia Konkursu, w tym przyznania nagrody jego laureatowi.
20. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych laureat
ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub żądania usunięcia. Po
zakończeniu procesu przetwarzania danych osobowych laureata dane te zostaną poddane procesowi
anonimizacji.
V Reklamacje
21. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem,
służy każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego laureata.
22. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej
na adres do korespondencji Organizatorów. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatorów w
ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez
uczestnika Konkursu, składającego reklamację.
VI Postanowienia końcowe
23. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania ogólnie pojmowanych zasad fair
play w grach i konkursach.
24. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.
25. Uczestnik konkursu wysyłając pracę konkursową jednocześnie akceptuje Regulamin.

