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REGULAMIN KONKURSU 

„Aktualności Parlamentu Europejskiego” w Programie 1 

Polskiego Radia S.A.  

oraz 

„Czwórka w Parlamencie Europejskim” w Programie 4 

Polskiego Radia S.A.  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 1. Organizatorem konkursu jest Polskie Radio S.A. z siedziba ̨ w 

Warszawie (00- 977) przy al. Niepodległos ́ci 77/85 wpisana ̨ do 

rejestru przedsie ̨biorców Krajowego Rejestru Sa ̨dowego przez 

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 

KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265, wysokos ́ć 

kapitału zakładowego: 8 366 300 zł, wpłacony w pełnej 

wysokos ́ci (zwana dalej Organizatorem).  

 

 2. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, 

maja ̨cych pełna ̨ zdolnos ́ć do czynnos ́ci prawnych, 

zamieszkałych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.  

 

 3. Konkurs organizowany jest na całym terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej.  
 

 4. Uczestnikiem konkursu moz ̇e byc ́ kaz ̇da osoba fizyczna, 

spełniaja ̨ca warunki Regulaminu, która przys ́le e-maila pod 

adres: 
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A/ europa@polskieradio.pl zawieraja ̨cego odpowiedz ́ na pytanie 

konkursowe zadane kaz ̇dorazowo podczas 52 audycji 

„Aktualnos ́ci Parlamentu Europejskiego” w Programie 1 

Polskiego Radia S.A., oraz 

B/ europarlament@polskieradio.pl zawieraja ̨cego odpowiedz ́ 

na pytanie konkursowe zadane kaz ̇dorazowo podczas 52 

audycji „Czwórka w Parlamencie Europejskim” w Programie 4 

Polskiego Radia S.A., 

od dnia ogłoszenia konkursu tj. od 08 stycznia 2015 r. do jego 

zakon ́czenia, tj. najpóz ́niej do 15 stycznia 2016 r. W konkursie 

nie moga ̨ brac ́ udziału osoby zatrudnione przez Organizatora 

lub s ́wiadcza ̨ce na jego rzecz usługi w ramach umów 

cywilnoprawnych, krewni i powinowaci w linii prostej i do 

drugiego stopnia w linii bocznej tych osób, a takz ̇e osoby 

pozostaja ̨ce z nimi we wspólnym pożyciu. Uczestnikami 

Konkursu nie moga ̨ byc ́ Laureaci  

poprzednich edycji Konkursu.  
 

 5. Kontrola poprawnos ́ci prowadzenia konkursu i jego zgodnos ́ci 

z postanowieniami regulaminu w Programie 1 Polskiego Radia 

S.A. spoczywa na trzyosobowej komisji konkursowej, złożonej z 

osób wyznaczonych przez koordynatora konkursu z Programu 

1 Polskiego Radia S.A., oraz analogicznie kontrola poprawnos ́ci 

prowadzenia konkursu i jego zgodnos ́ci z postanowieniami 

regulaminu w Programie 4 Polskiego Radia S.A. spoczywa na 

trzyosobowej komisji konkursowej, złożonej z osób 

wyznaczonych przez koordynatora konkursu z Programu 4 
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Polskiego Radia S.A. Decyzje ww. komisje podejmują zwykła ̨ 

wie ̨kszos ́cią głosów. Kaz ̇dy z członków komisji dysponuje 

jednym głosem.  

 

 6. Regulamin znajduje sie ̨ na stronie 

www.polskieradio.pl/jedynka oraz na stronie 

www.polskieradio.pl/czworka a takz ̇e na stronie 

www.polskieradio.pl/europarlament  

II. ZASADY KONKURSU  

 1. Konkurs odbe ̨dzie sie ̨ w okresie od 08 stycznia 2015 r. do 15 

stycznia 2016 r. (raz w tygodniu – w czwartki o godz. 8.50 w 

Programie 1 Polskiego Radia SA oraz o godz. 9.04 w Programie 

4 Polskiego Radia SA, z wyja ̨tkiem poniedziałków: 21 i 22 

grudnia 2015 r. , o tej samej porze). Zadaniem uczestnika jest 

przesłanie maila pod adres: 

A/ europa@polskieradio.pl zawieraja ̨cego odpowiedz ́ na pytanie 

konkursowe zadane kaz ̇dorazowo podczas 52 audycji 

„Aktualnos ́ci Parlamentu Europejskiego” w Programie 1 

Polskiego Radia SA, orazB/ 

europarlament@polskieradio.pl zawieraja ̨cego 

odpowiedz ́ na pytanie konkursowe zadane kaz ̇dorazowo 

podczas 52 audycji „Czwórka w Parlamencie Europejskim” w 

Programie 4 Polskiego Radia SA. 

Odpowiedzi be ̨dzie moz ̇na przesyłac ́ do kon ́ca dnia, w którym 

ogłoszono pytanie konkursowe, a informacja o rozstrzygnie ̨ciu 

konkursu zostanie podana podczas naste ̨pnej audycji 
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konkursowej, z wyja ̨tkiem ostatniej 52 audycji, kiedy 

informacja podana zostanie po 24 godzinach na stronie 

www.polskieradio.pl/europarlament Na tej stronie be ̨dzie 

ukazywac ́ sie ̨ krzyz ̇ówka zawieraja ̨ca juz ̇ odgadnie ̨te hasła i 

litery ułatwiaja ̨ce podanie prawidłowej odpowiedzi na zadane 

danego dnia pytanie konkursowe.  
 

 2. Dwie trzyosobowe komisje konkursowe - w Programie 1 
Polskiego Radia S.A. i Programie 4 Polskiego Radia S.A. - 

spos ́ród nadesłanych maili wybierze te, które zawieraja ̨ 

prawidłowe odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe. 

Naste ̨pnie wskaz ̇e e-mail, który wpłyna ̨ł pierwszy na: 

A/ skrzynke ̨ pocztowa ̨ europa@polskieradio.pl i wyłoni zwycie ̨zce ̨ 

cotygodniowego konkursu „Aktualnos ́ci Parlamentu 

Europejskiego” w Programie 1 Polskiego Radia S.A. oraz  

B/ skrzynke ̨ pocztowa ̨ europarlament@polskieradio.pl i wyłoni 

zwycie ̨zce ̨ cotygodniowego konkursu „Czwórka w Parlamencie 

Europejskim” w Programie 4 Polskiego Radia S.A. 

Wszystkie prawidłowe odpowiedzi wezma ̨ udział w drugiej cze ̨ści 

konkursu.  

 3. Wysłanie e-maila z prawidłowa ̨ odpowiedzia ̨ konkursowa ̨, jest 

równoznaczne ze zgłoszeniem przez uczestnika che ̨ci wzie ̨cia 

udziału w Konkursie, akceptacja ̨ postanowien ́ niniejszego 

regulaminu oraz wyraz ̇eniem zgody na ewentualna ̨ publikacje ̨ 

jego danych osobowych (imienia, nazwiska i miejsca 
zamieszkania) na stronach Polskiego Radia S.A. oraz na 
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antenach Programu 1 i 4 Polskiego Radia S.A.  
 

4. Jeden e-mail jest traktowany jako jedno zgłoszenie do 

Konkursu.  
 

III. NAGRODY  

 1. W pierwszym etapie konkursu (cotygodniowe pytanie 

konkursowe) Organizator przewiduje przyznanie nagród 

rzeczowych w postaci drobnych upominków od Programu 1 i 4 

Polskiego Radia SA.    

 2. Organizator wspólnie z Biurem Informacyjnym Parlamentu 

Europejskiego w Polsce przewiduje w drugim etapie konkursu 

przyznanie jednej głównej nagrody w postaci trzydniowego wyjazdu 

do brukselskiej siedziby Parlamentu Europejskiego.  

IV. SPOSÓB WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW  

 1. Nagrody: rzeczowe i główna ̨ wygraja ̨ uczestnicy konkursu, 

którzy spełnia ̨ wszystkie warunki opisane w niniejszym 

Regulaminie. 

 2. Laureatem nagrody głównej zostanie osoba, która przesłała 

najwie ̨cej prawidłowych odpowiedzi w trakcie trwania całego 

konkursu.  

V. WYDANIE NAGRÓD  

 1. Nagroda w postaci trzydniowego wyjazdu Laureata konkursu 
do brukselskiej siedziby Parlamentu Europejskiego zostanie 

zrealizowana najpóz ́niej w cia ̨gu 60 dni od zakon ́czenia konkursu.  
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 2. Realizacja nagrody odbe ̨dzie sie ̨ po odprowadzeniu 10% 

wartos ́ci nagrody przez Laureata, na rachunek bankowy podany 

przez Organizatora Konkursu. Niewpłacenie przez Laureata kwoty 

podatku od nagrody w terminie 14 dni od daty powiadomienia 

Laureata o nagrodzie jest równoznaczne z utrata ̨ prawa do nagrody.  

 3. Nagroda nie podlega zamianie na s ́rodki pienie ̨z ̇ne. 

 4. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe.  

VI. LAUREACI i DANE OSOBOWE  

 1. W celu otrzymania nagród: rzeczowych i głównej zwycie ̨zcy 

powinni podac ́ swoje dane osobowe (imie ̨, nazwisko, adres, numer 

telefonu kontaktowego). Administratorem danych osobowych 

udoste ̨pnionych przez uczestników Konkursu jest Organizator. Dane 

osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu 

be ̨da ̨ przetwarzane przez Organizatora wyła ̨cznie w celu: realizacji 

Konkursu i dore ̨czenia nagród. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemoz ̇liwia otrzymanie 

nagrody w Konkursie. Kaz ̇dy uczestnik Konkursu posiada prawo 

wgla ̨du do swoich danych osobowych oraz do z ̇ądania ich 

poprawienia, zmiany lub usunie ̨cia. Dane osobowe be ̨da ̨ 

przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z 

póz ́n. zm.).  

 2. Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptuja ̨ 

postanowienia niniejszego regulaminu oraz wyraz ̇aja ̨ zgode ̨ na 

przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim, a takz ̇e na prowadzenie 

rozmowy na z ̇ywo na antenie Programu 1 i 4 Polskiego Radia S.A.  
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VII. REKLAMACJE  

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzez ̇enia dotycza ̨ce przebiegu 

konkursu moga ̨ byc ́ składane na adres Organizatora. 

 2. Złożone reklamacje be ̨da ̨ rozpatrywane przez dwie 

trzyosobowe komisje - odpowiednio w Programie 1 i 4 Polskiego 

Radia S.A. -  niezwłocznie, jednak nie póz ́niej niz ̇ w terminie 14 dni 

od daty otrzymania reklamacji. 

 3. Zainteresowani zostana ̨ powiadomieni o sposobie 

rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóz ́niej w cia ̨gu 14 dni 

od daty rozpatrzenia reklamacji.  


