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Regulamin konkursu „Dźwięki Malty” 

I. Postanowienia ogólne 

1) Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki 
uczestnictwa w konkursie (zwany dalej „Konkursem"). 

2) Organizatorem Konkursu 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 MALTA TOURISM 
AUTHORITY Building SCM01, Level 3, SmartCity Ricasoli SCM 1001, Kalkara 
(zwanym dalej „Partnerem”). 
 

3) Konkurs odbędzie się w dniach od 12 do 16 listopada 2018 roku na antenie 

Radia Kolor oraz na www.radiokolor.pl. 

4) Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w 
siedzibie Radia Kolor ul. Narbutta 41/43 02-536 Warszawa oraz na stronie 
www.radiokolor.pl. 

II. Warunki uczestnictwa   

       Udział w Konkursie 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 
Konkursu, 

3) Wyrażą zgodę na emisję nagranego materiału dźwiękowego na antenie Radia 
Kolor, 

4) W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora  oraz Partnera, 
ich małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo oraz dzieci  
i małżonkowie rodzeństwa. 

 

III.  Zasady konkursu 
 

1) Każde prawidłowe, zgodne z Regulaminem, kompletne zgłoszenie weźmie 

udział w Konkursie. 

2) Podczas Konkursu każdego dnia od 12 do 16 listopada 2018 roku zostaną 
wyemitowane dźwięki związane z Maltą (np. szum morza, dźwięk talerzy, 
śpiew ptaków itp.). Codziennie zostanie wyemitowany jeden dźwięk 
zaprezentowany przez prezenterów Radia Kolor na jego antenie. Zadaniem 
słuchaczy będzie po emisji dźwięku konkursowego jak najszybsze przysłanie 
swojego imienia ,nazwiska i numeru telefonu na adres konkurs@radiokolor.pl 
.W dniu 16 listopada  2018 roku zostanie wyłoniony zwycięzca, osoba, która 
rozpoznała najwięcej dźwięków w całym tygodniu trwania konkursu i przesłała 
swoje zgłoszenia w najszybszym czasie. 

3) Nagrodą główną w Konkursie jest voucher na pobyt na Malcie. Niniejszy 
voucher obejmuje: 3 noclegi ze śniadaniem dla dwóch osób – zakwaterowanie 
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w hotelu trzy lub czterogwiazdowym + przelot. Nagrodę należy wykorzystać do 
końca marca 2019 roku. 

4) Zwycięzca konkursu najpóźniej na miesiąc przed planowanym terminem 
wyjazdu powinien zgłosić na adres mailowy: emilia@travel-advance.com 
preferowany termin wycieczki 

5) Na podstawie podanych terminów Partner dokona rezerwacji lotów w ramach 
dostępnej siatki połączeń Wizzair z Warszawy. W przypadku braku miejsc na 
wybrane daty termin zostanie zmieniony a zwycięzca zostanie o tym 
poinformowany. 

6) Po zakupie biletów lotniczych Partner dokona rezerwacji hotelu  (3 noclegi BB, 
standard min. 3* lub 4*) w wybranych datach przez zwycięzcę. 

7) Partner mailowo przekaże zwycięzcy informację o locie (e-bilety), rezerwacji 
hotelu i towarzyszącym programie. 

8) Partner zapewni transfer z lotniska do hotelu i z hotelu do lotniska. 

9)  Dodatkowe rzeczy takie jak: posiłki, koszty ubezpieczenia, inne wydatki 
natury własnej- pokrywa uczestnik wyjazdu 

10)  Organizator Konkursu nie przewiduje możliwości zamiany nagrody na inną 
nagrodę lub na wypłatę jej równowartości pieniężnej.  

IV.  Postanowienia dodatkowe 

1) Organizator oraz Partner Konkursu  nie ponoszą odpowiedzialności za:  

a) Udział w Konkursie przez osoby nieuprawnione,  

b) Problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek 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,  

c)  Udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i 
szkody tym spowodowane.  

2) 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. 

3) Wszelkie pytania, wątpliwości i uwagi związane z konkursem będą przyjmowane 
przez cały czas trwania konkursu, pod adresem Organizatora oraz Partnera. 

4) Organizator oraz Partner zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. 
 

V Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest Impact Media 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-536 przy ul. Narbutta 41/43. 

2. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby realizacji konkursu. 

mailto:emilia@travel-advance.com
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3. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża dobrowolną zgodę przetwarzanie 
danych osobowych.  

4. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z 
obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed 
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, 
uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

5. Uczestnik konkursu ma prawo do poprawiania swoich danych bądź ich usunięcia. 
W celu usunięcia danych, należy przesłać maila pod adres konkurs@radiokolor.pl 
wpisując w temacie „Usunięcie danych osobowych” oraz podając w treści dane, 
które mają być usunięte. Usunięcie danych osobowych jest równoznaczne z 

rezygnacją udziału w konkursie. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych 
osobowych niezbędnych do kontaktu może utrudnić bądź uniemożliwić przyznanie 
nagrody.  

7. Dane Osobowe Zwycięzców Konkursu zostaną przekazane Sponsorowi w celu 
umożliwienia realizacji nagrody. 

8. Akceptacja Regulaminu Konkursu jest jednoznaczna z udzieleniem zgody przez 
Uczestnika Konkursu na przetwarzanie swoich danych w celach związanych z 
konkursem. 
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