
Regulamin akcji sms-owej „Radio Randka”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w akcji sms-owej „Radio Randka”

2. Organizatorem akcji jest Radio 5  z siedzibą w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Bulwarowa 5, NIP: 844-101-

55-26. 

3. Akcja odbywać się będzie w każdy czwartek w godz. 20 – 21.

4. Przesyłanie anonsów drogą sms-ową.

5. W akcji może brać udział tylko osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat.

6. Osoba biorąca udział w akcji (zwana dalej "Uczestnikiem") wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich 

postanowień Regulaminu.

§ 2

Zasady uczestnictwa w akcji

1. Uczestnik, który chce wziąć udział w akcji wysyła wiadomość SMS na numer 72 601, w treści wpisując:

a) W Suwałkach: R5. RANDKA oraz uzasadnienie dlaczego to właśnie do Ciebie powinna odezwać się 

wymarzona osoba, a także swój numer kontaktowy.

b) W Ełku: R5e. RANDKA oraz uzasadnienie dlaczego to właśnie do Ciebie powinna odezwać się wymarzona 

osoba, a także swój numer kontaktowy.

2. Numer podany w anonsie musi być tym samym numerem, z którego zostało wysłane zgłoszenie.

3. Anons w którego treści jest numer, z którego nie zostało wysłane zgłoszenie, nie weźmie udziału w akcji.

4. Wiadomość zawierająca niepoprawnie sformułowaną treść jest nieważna i nie weźmie udziału w akcji.

5. Wiadomość zawierająca treści wulgarne i obraźliwe nie weźmie udziału w akcji.

6.  Przesłane anonse będą odczytywane przez prowadzącego na antenie Radia 5 w każdy czwartek w godz. 

20 – 21.

7. Koszt sms'a to 2zł netto (2,46zł brutto) za każde rozpoczęte 160 znaków.

§ 3

Postanowienia Końcowe

1. Uczestnicy akcji sms'owej „Radio Randka” wyrażają zgodę i upoważniają Radio 5 do przetwarzania ich 

danych osobowych podanych w zgłoszeniu konkursowym.

2. Zgłaszając udział w akcji smsowej i biorąc w nim udział Uczestnik, podporządkowuje się postanowieniom 

Regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.



3. Regulamin jest dostępny dla Uczestników akcji w siedzibie Radia 5 oraz na stronie internetowej pod 

adresem www.radio5.com.pl

4. Radio 5 zastrzega sobie prawo do zmiany zasad akcji i treści Regulaminu w trakcie jej trwania.

http://www.se.pl/

