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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 Rowiński-Wajdemajer Sp. z o.o., 
z siedzibą w Piasecznie (kod pocztowy: 05-500), Armii Krajowej 22, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000175384, NIP: 123-00-12-705, REGON: 015571350 (zwany dalej 
„Partnerem”). Wydawcą nagród jest Organizator. 
 

3. Konkurs odbędzie się w dniach od 26 do 03 marca 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) członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa w punkcie a) powyżej. 

3. Przez pracowników, o których mowa w ustępie 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 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 

1. 2 podwójne (4szt.) zaproszenia na Zimowy Narodowy oraz weekend z T-Rockiem (52 

zł bilety – szacowany koszt wynajmu samochodu na weekend – 800 zł).  

http://www.radiokolor.pl/
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2. Organizator, Partner oraz osoby wygrane (osoby obdarowane nagrodami) są 

zwolnione z pobrania podatku dochodowego od wydanych nagród. 

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

wobec niej żadne przeszkody wykluczające jej udział w Konkursie wynikające z 

niniejszego Regulaminu. 

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

 

IV.       Zasady konkursu 

1. Dla słuchaczy jest prowadzona zabawa, która będzie trwać w dniach od 26 do 03 

marca 2018 roku. 

2. Nazwa konkursu "Konkurs z okazji zimowej odwilży cenowej w salonie Rowiński- 

Wajdemajer" 

3. W dniach od poniedziałku 26.02 do piątku 3.03 codziennie wygrywa jedna osoba, 

która dodzwoni się na antenę i odpowie poprawnie na pytanie z wiedzy o marce 

Volkswagen. Nagrodą są dwa podwójne bilety na Zimowy Narodowy oraz weekend z 

T-Rockiem. (użyczenie samochodu na okres dwóch dni) 

 

4.  Każdego dnia 1 osoba wygrywa (łącznie 5 nagród). 

 

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. 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. 

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

prawa polskiego. 


