Regulamin
I.

Postanowienia ogólne
1) Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa
uczestnictwa w akcji niestandardowej (zwany dalej „Akcją").

ogólne

warunki

2) Organizatorem Akcji jest Impact Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-536
przy ul. Narbutta 41/43 (zwany dalej „Organizatorem”). Sponsorem, fundatorem i
wydającym nagrody rzeczowe jest Philips Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(02-222), Al. Jerozolimskie195b (zwanym dalej „Partnerem”).
3) Akcja odbędzie się w dniach od 13 do 24 lutego 2017 roku na antenie Radia Kolor
oraz na www.radiokolor.pl i FB Radia Kolor.
4) Regulamin Akcji dostępny będzie przez cały czas trwania Akcji w siedzibie Radia
Kolor ul. Narbutta 41/43 02-536 Warszawa oraz na stronie www.radiokolor.pl.
II.

Warunki uczestnictwa

Udział w Akcji mogą brać jedynie osoby pełnoletnie, które:
1) Zapoznały się z Regulaminem oraz akceptują warunki niniejszego Regulaminu.
2) Wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Akcji.
3) Wyrażą zgodę na udział oraz emisję nagranego materiału dźwiękowego na antenie
Radia Kolor.
4) Wezmą udział w wyborze 5 słuchaczek (wybór odbędzie się w dniach od 13 do 17
lutego 2017 roku) oraz wyrażą zgodę i będą uczestniczyły w działaniach, które
określają informacje na http://radiokolor.pl/on-off-air-tresc/6801/piekna-mobilizacja-/
(w dniach od 20 do 24 lutego 2017 roku).
5) W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Partnera, ich
małżonkowie,
dzieci,
wnuki,
rodzice,
rodzeństwo
oraz
dzieci
i małżonkowie rodzeństwa.
III.

Nagrody
1) Nagrodami w Akcji są nagrody rzeczowe ufundowane przez Partnera.
2) Nagrody rzeczowe nie mogą zostać spieniężone.
3) Organizator, Partner oraz wygrane osoby są zwolnione z pobrania podatku
dochodowego od wydanych nagród rzeczowych.

IV.

Postanowienia dodatkowe.

1) Organizator oraz Partner Akcji nie ponoszą odpowiedzialności za:
a) Udział w Akcji przez osoby nieuprawnione,
b) Problemy w funkcjonowaniu Akcji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których
Organizator oraz Partner Akcji przy zachowaniu należytej staranności nie byli w
stanie przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku
problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
c) Udział w Akcji niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym
spowodowane.
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2) Reklamacje dotyczące Akcji należy przesyłać listownie pod adres Organizatora z
dopiskiem „Akcji Radio Kolor”. Reklamacje Uczestników dotyczące Akcji będą
rozpatrywane przez Organizatora w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania
reklamacji.
3) Wszelkie pytania, wątpliwości i uwagi związane z Akcją będą przyjmowane przez cały
czas trwania Akcji, pod adresem Organizatora oraz Partnera.
4) Organizator oraz Partner zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
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