REGULAMIN KONKURSU „Narodowe czytanie Aleksandra Fredry” (wrzesień 2013)
organizowanego przez:
Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 77/85 (zwaną dalej
Organizatorem). realizowanego przez Portal Polskieradio.pl Celem konkursu jest zwiększenie
popularności portalu, zachęcenie do uważnego czytania i wspólnej zabawy.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs odbędzie się na stronie fredro.polskieradio.pl w dn. 2-9 września 2013 r.
2. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, spełniające wymagania nałożone niniejszym regulaminem.
3. Uczestnikiem konkursu jest osoba, która wyśle sms z odpowiedzią na pytanie zadane na
stronie Fredro.polskieradio.pl wg § 2.
4. Pracownicy i współpracownicy Polskiego Radia S.A. oraz Sponsora nagród, członkowie
rodzin tych osób oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu nie mogą brać udziału w
konkursie.
5. Uczestnik może wygrać nagrodę tylko jeden raz w czasie trwania całego konkursu.
6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zezwoleniem na
publiczne ujawnienie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania Uczestnika konkursu na
stronach portalu polskieradio.pl
7. Konkurs przeprowadzony będzie przede wszystkim w oparciu o czynnik wiedzy Uczestników
konkursu na temat twórczości Aleksandra hr. Fredry. Istotą osiągnięcia sukcesu w konkursie jest
podanie poprawnej odpowiedzi na zadane pytania.

§2

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs składa się z dwóch etapów:
1. Etap pierwszy polega na zgłoszeniu się słuchaczy do konkursu poprzez wysłanie smsem
prawidłowej odpowiedzi na pytanie zadane w materiale wideo zamieszczonym na stronie
Fredro.polskieradio.pl pod numer telefonu 72151 (koszt: 2,46 PLN brutto za wysłanie
wiadomości), odpowiedz na pytanie powinna być poprzedzona słowem FREDRO (FREDRO

odpowiedź na pytanie)
2. Etap drugi polega na otrzymaniu bezpłatnego smsa z pytaniem konkursowym oraz udzieleniu
prawidłowej odpowiedzi. Odpowiedź należy wysłać na numer 72 151 (Koszt:2,46 PLN brutto za
wysłanie wiadomości).
§3
1. Etap pierwszy polega na zgłoszeniu się słuchaczy do konkursu w dniach 2, 3, 4, 5, 6, 7
września 2013 poprzez wysłanie smsem prawidłowej odpowiedzi na pytanie zadane danego
dnia w materiale wideo zamieszczonym na stronie Fredro.polskieradio.pl pod numer
telefonu 72151 (koszt: 2,46 PLN brutto za wysłanie wiadomości).
2. Zgłoszenia przyjmowane są od momentu opublikowania pytania konkursowego na stronie
Fredro.polskieradio.pl do godz. 14.45 danego dnia, w którym pojawiło się pytanie zgodnie z
ust. 1 z zastrzeżeniem, że zgłoszenia w dniu 7 września 2013 przyjmowane są od momentu
opublikowania pytania konkursowego na stronie Fredro.polskieradio.pl do godz. 14.45 w
dniu 9 września 2013 r.
3. W Konkursie nie są brane pod uwagę SMS-y wysyłane przez Internet.
4. Jeden SMS traktowany jest jako jedno zgłoszenie do Konkursu.
5. Każdy Uczestnik, który w dniach 2, 3, 4, 5, 6, 7 września 2013 w godz. 9:00-14:45
przyśle poprzez SMS poprawną odpowiedź na zadane w formie materiału wideo w
danym dniu pytanie, zostanie zakwalifikowany do drugiego etapu konkursu.
§4
1. Uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do etapu drugiego konkursu, o godz. 15 danego
dnia otrzymają bezpłatnego smsa z pytaniem finałowym. Zadaniem uczestników jest
udzielenie prawidłowej odpowiedzi Odpowiedź należy wysłać na numer 72 151 (Koszt:2,46
PLN brutto za wysłanie wiadomości).
2. Uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do etapu drugiego konkursu na pytanie zadane
w dniu 7 września 2013 r. o godz. 15, dnia 9 września 2013 otrzymają bezpłatnego smsa z
pytaniem finałowym na dany dzień. Zadaniem uczestników jest udzielenie prawidłowej.
Odpowiedź należy wysłać na numer 72 151 (Koszt: 2,46 PLN brutto za wysłanie
wiadomości).

3. Trzy kolejne osoby, które jako pierwsze nadeślą sms z prawidłową odpowiedzią na
pytanie zadane w drugim etapie konkursu danego dnia wygrywają nagrodę.
4. Czas nadesłania wiadomości sms mierzony w systemie teleinformatycznym
integratora.
5. Zgłoszenia do konkursu analizowane będą przez komputer w sposób automatyczny.
6. Zwycięzca będzie ogłoszony na stronie Fredro.polskieradio.pl.
§5
NAGRODY
1. Nagrodą główną dla osoby, która jako pierwsza nadeśle prawidłową odpowiedź w dn. 2, 3,
4, 5, 6 września 2013 r. jest czytnik Kindle 5 + pakiet 5 dowolnych e-booków z oferty
Wydawnictwa ZNAK i Wydawnictwa Otwartego - wartość jednego zestawu wynosi 550,00 zł
brutto. Dwie kolejne osoby, które nadeślą najszybciej prawidłowe odpowiedzi, otrzymają pakiet 5
e-booków (dowolne, oferta Wydawnictwa ZNAK i Wydawnictwa Otwartego) - wartość jednego
zestawu wynosi 150,00 zł brutto.
2. Nagrodą główną dla osoby, która jako pierwsza nadeśle prawidłową odpowiedź w dn. 9
września 2013 r. jest tablet Samsung Galaxy Tab 3 7.0 + pakiet 5 dowolnych e-booków z oferty
Wydawnictwa ZNAK i Wydawnictwa Otwartego - wartość zestawu wynosi 1100,00 zł brutto.
Osoba, która jako druga poprawnie odpowie na zadane pytanie wygrywa czytnik Kindle 5 +
pakiet 5 dowolnych e-booków z oferty Wydawnictwa ZNAK i Wydawnictwa Otwartego wartość jednego zestawu wynosi 550,00 zł brutto. Trzecia osoba, która prawidłowo odpowie na
zadane pytanie, otrzyma pakiet 5 e-booków (dowolne, oferta Wydawnictwa ZNAK i
Wydawnictwa Otwartego) - wartość jednego zestawu wynosi 150,00 zł brutto.
3. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
4. Nagroda główna w dn. 9 września 2013 r. jest objęta podatkiem od wygranej. Podatek od danej
nagrody opłaca Zwycięzca, w wysokości 10% wartości nagrody, czyli 110 złotych (słownie: sto
dziesięć złotych). Podatek należy wpłacić na konto Polskiego Radia w ciągu 10 dni od danego
finału konkursu (nr konta: PKO SA 47 12 40 59 18 11 11 00 10 37 40 78 71).
6. Zwycięzcy nagród udostępniają Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do
przekazania nagród w terminie do 30 dni od wygranej.
7. Zwycięzcy nagrody głównej w dniu 9 września 2013 r. nagroda zostanie przekazana w ciągu
30 dni od zapłacenia przez niego podatku.
8. Organizator będzie kontaktował się ze wszystkimi Zwycięzcami konkursu dzwoniąc na numer,
z którego został wysłany SMS z prawidłową odpowiedzią.
9. Próba uzyskania połączenia ze Zwycięzcami podejmowana jest dwukrotnie przy czym za
każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale
braku odpowiedzi ze strony adresata połączenia i czterech sekund przy sygnale zajętości. W

przypadku nie wystąpienia żadnego z wyżej wymienionych sygnałów w ciągu pięciu sekund od
chwili gdy zakończono wybieranie numeru, próbę tę ponawia się. W
przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest
według wyżej opisanej procedury. W chwili uzyskania połączenia uczestnik konkursu podaje
przedstawicielowi komisji swoje imię, nazwisko, numer telefonu, adres oraz odpowiedź na
pytanie.
10. Jeżeli próba połączenia nie dojdzie do skutku, organizator kontaktuje się z kolejną osobą na
liście.

§6
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do powołanej przez Organizatora Komisji
Reklamacyjnej, na adres: Portal Polskieradio.pl, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa
2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Komisję Reklamacyjną. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie
powiadomiony pisemnie.

§7
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją konkursu jest
Organizator.
2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników konkursu będą przetwarzane
przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji konkursu i doręczenia nagród. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w
konkursie. Każdy Uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych
oraz do ich poprawiania.
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na co każdy
Uczestnik konkursu wyraża zgodę.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową,
zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w

rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 nr 201, poz.
1540 z późniejszymi zmianami).
2. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.fredro.polskieradio.pl.

