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Regulamin  

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki 

uczestnictwa w akcji niestandardowej (zwany dalej „KONKURS"). 

2. Wyłącznym Organizatorem Konkursu jest Impact Media Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie 02-536 przy ul. Narbutta 41/43 (zwany dalej „Organizatorem”). 
Sponsorem i fundatorem nagród rzeczowych jest Atrium Poland 1 Sp. z o.o. Reduta 
2 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie 01-326, przy Aleje Jerozolimskie 
148 (zwany dalej „Partnerem”). Wydawcą nagród jest Organizator. 
 

3. Konkurs odbędzie się w dniach od 22 do 26 stycznia 2018 roku na antenie Radia 

Kolor. 

4. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Akcji w siedzibie Radia 

Kolor ul. Narbutta 41/43 02-536 Warszawa oraz na stronie www.radiokolor.pl, a także 

na stronie Partnera. 

II. Warunki uczestnictwa   

1. Udział w Akcji mogą brać jedynie osoby pełnoletnie, które: 

a) Zapoznały się z Regulaminem oraz akceptują warunki niniejszego 

Regulaminu. 

b) Wyrażą zgodę na udział w Konkursie. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału: 

a) pracownicy Organizatora oraz Partnera,  

b) osoby biorące udział w Konkursach w terminie od 22 grudnia 2017 roku do 22 

stycznia 2018 roku na antenie Radia Kolor; 

c) członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa w punkcie a) powyżej. 

3. Przez pracowników, o których mowa w ustępie Błąd! Nie można odnaleźć źródła 

odwołania. lit. a powyżej, rozumie się zarówno osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę, jak i osoby wykonujące usługi na rzecz ww. podmiotów na podstawie 

umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy 

zlecenia). 

4. Przez członków najbliższych rodzin, o których mowa w ustępie Błąd! Nie można 

odnaleźć źródła odwołania. lit. c) powyżej, rozumie się: 

a) małżonków, 

b) wstępnych, zstępnych, powinowatych – do 3. (słownie: trzeciego) stopnia 

pokrewieństwa lub powinowactwa,  

c) rodzeństwo, 

d) osoby pozostające w stosunku przysposobienia, 

e) konkubentów. 

 

III. Nagrody 
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1. Za 1 miejsce- Konsola X Box one s o wartości 1.000 zł ( słownie: tysiąc złotych). 

2. Nagroda nr 2-(za 2 miejsce)- słuchawki  Thrustmaster o wartości 370 zł+ Voucher na 

5 godzin zabawy w Budda Play (Białostocka 9) ważny od 01.02.2018 roku do 

01.05.2018 roku po wcześniejszej rezerwacji + karnet VIP dla 2 osób na event „I love 

Gaming” który odbywa się w dniach od 26 do 28 stycznia 2018 roku w Atrium Reduta  

3. Nagroda nr 3-(za 3 miejsce)- Voucher na 5 godzin zabawy w Budda Play (Białostocka 

9) ważny od 01.02.2018 roku do 01.05.2018 roku po wcześniejszej rezerwacji + 

karnet VIP dla 2 osób na event „I love Gaming” który odbywa się w dniach od 26 do 

28 stycznia 2018 roku w Atrium Reduta. 

4. Organizator, Partner oraz osoby wygrane (osoby obdarowane nagrodami) są 

zwolnione z pobrania podatku dochodowego od wydanych nagród. 

5. Odbierając nagrodę, osoba, która otrzymała nagrodę potwierdza, że nie zachodzą 

wobec niej żadne przeszkody wykluczające jej udział w Konkursie wynikające z 

niniejszego Regulaminu. 

6.  Nagrody nie podlegają wymianie na inne, bądź na gotówkę. 

 

IV.       Zasady konkursu 

1. Dla słuchaczy jest prowadzona zabawa, która będzie trwać w dniach od 22 do 26 

stycznia 2018 roku. 

2. W w/w terminie dwa razy dziennie zostanie zagrany specjalny sygnał konkursowy o 

treści:„GRA O GRĘ! Wyślij już teraz maila z imieniem i nazwiskiem na 

gra@radiokolor.pl i graj z nami! Zaprasza sponsor - Atrium Reduta” 

3.  Zadaniem słuchaczy będzie wysłanie maila z  imieniem i nazwiskiem na 

gra@radiokolor.pl. 

4. Pierwsze 3 osoby, które najszybciej "upolują" najwięcej dźwięków  

           wygrywają. 

5. Rozwiązanie konkursu w dniu 26 stycznia 2018 roku. 

 

V.  Postanowienia dodatkowe. 

1. Organizator oraz Partner Konkursie nie ponoszą odpowiedzialności za:  

a) Udział w Konkursie przez osoby nieuprawnione,  

b) Problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one w skutek zdarzeń, których 

Organizator oraz Partner Konkursu 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. 

2. Do weryfikacji oraz poprawności nadesłanych e-maili oraz wyłonienia zwycięzców 

Konkursu zostanie powołana specjalna komisja składająca się z: Dyrektora 

Programowego Radia Kolor oraz Z-cy Dyrektora Programowego Radia Kolor. 

3. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać listownie pod adres Organizatora z 

dopiskiem „Konkurs Radio Kolor”. Reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu będą 

rozpatrywane przez Organizatora w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania 

reklamacji. 
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4. Wszelkie pytania, wątpliwości i uwagi związane z Konkursem będą przyjmowane przez 

cały czas trwania Konkursu, pod adresem Organizatora oraz Partnera. 

5. Organizator oraz Partner zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

prawa polskiego. 


