Regulamin plebiscytu „Światowy Dzień Jaja z firmą BRB Jaja z Mazur”

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w plebiscycie „Światowy Dzień Jaja z firmą
BRB Jaja z Mazur”.
2. Organizatorem plebiscytu jest Radio 5 z siedzibą w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Bulwarowa 5, NIP:
844-101-55-26.
3. Plebiscyt trwać będzie w dniach 6-8.10.2021 r. Składa się na niego 1 etap:
a) 6-8.10.2021r. - przesyłanie odpowiedzi na pytanie w komentarzu pod postem konkursowym na
facebook'u Radia 5.
4. Plebiscyt ma na celu wyłonienie autora najciekawszego zgłoszenia .
5. Finał plebiscytu nastąpi 08.10.2021 r.
6. Osoba biorąca udział w plebiscycie (zwana dalej "Uczestnikiem") wyraża zgodę na zastosowanie
wszystkich postanowień Regulaminu.
7. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. Uczestnik biorący udział
w plebiscycie wyraża zgodę na publikacje przesłanych zdjęć na portalu www.radio5.com.pl.
§2
Zasady uczestnictwa w Plebiscycie
1. Uczestnik, który chce wziąć udział w organizowanym plebiscycie, musi przesłać 1 zgłoszenie odnoszące
się do tematyki plebiscytu w komentarzu pod postem konkursowym na facebook'u Radia 5.
2. Uczestnik, który w zgłoszeniu prześle odpowiedź o innym kontekście, nie będzie dopuszczony do
udziału w plebiscycie.
3. Plebiscyt przeznaczony jest tylko dla osób pełnoletnich.
4. W plebiscycie zostanie wyłonionych 4 zwycięzców, którzy zostaną nagrodzeni.
5. Organizator powiadomi laureata plebiscytu o sposobie i terminie przekazania nagrody.
6. Sponsor plebiscytu ponosi koszty nagród, ale w przypadku nagród przekraczających wartość
2000 zł, kwotę podatku w wysokości 10% reguluje zwycięzca.
§3
Odbiór Nagród
1. Przekazanie informacji o zwycięzcy nastąpi dnia 08.10.2021 w poście konkursowym na facebook'u
Radia 5.
2. Odebrać nagrodę może wyłącznie laureat plebiscytu lub osoba do tego upoważniona.
3. Przy odebraniu nagrody laureat będzie musiał okazać dowód tożsamości w celu uzupełniania
i podpisania protokołu odebrania nagrody.
§4
Postanowienia Końcowe
1. Uczestnicy plebiscytu wyrażają zgodę i upoważniają Radio 5 do przetwarzania ich
danych osobowych podanych w zgłoszeniu plebiscytowym.
2. Zgłaszając udział w plebiscycie i biorąc w nim udział Uczestnik, podporządkowuje się
postanowieniom Regulaminu plebiscytu i wyraża zgodę na jego treść.
3. Regulamin plebiscytu jest dostępny dla Uczestników plebiscytu w Agencji Reklamowej
Radio 5 oraz na stronie internetowej pod adresem www.radio5.com.pl.
4. Radio 5 zastrzega sobie prawo do zmiany zasad plebiscytu i treści regulaminu w trakcie trwania
plebiscytu.
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§5
Zgoda na publikację wizerunku
Uczestnik zezwala Organizatorowi na opublikowanie jego imienia oraz wizerunku (zdjęcie dokumentujące
przekazanie nagrody) w artykule dotyczącym w.w. plebiscytu na stronie internetowej www.radio5.com.pl
oraz na Facebooku Radia 5.
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