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Regulamin Konkursu „Dzień Babci i Dziadka w Radiu 5” 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie „Dzień Babci i Dziadka w Radiu 

5”. 

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

844-101-55-26. 

3. Konkurs trwać będzie w dniach 12.01.2022 – 21.01.2022. Składają się na niego 2 etapy: 

a) 12.01.2022 - 17.01.2022- przesyłanie zdjęć drogą mailową przez słuchaczy, a następnie ich publikacja 

na www.radio5.com.pl 

b) 18.01.2022 – 21.01.2022 (do godz. 14:00) - głosowanie na zdjęcia poprzez oddawanie smsów. 

4. Konkurs ma na celu wyłonienie autora najciekawszego zdjęcia związanego z tematyką Dnia Babci i 

Dziadka. 

5. Finał konkursu nastąpi 21.01.2021 po godz. 14:00 na antenie Radia 5. 

6. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej "Uczestnikiem") oraz osoba głosująca na Uczestników 

konkursu (zwana dalej „Głosującym”), wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień 

Regulaminu.  

7. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. Uczestnik biorący udział w 

konkursie wyraża zgodę na publikacje przesłanych zdjęć konkursowych oraz danych osobowych na 

portalu www.radio5.com.pl. 

8. Głosującym może być każda osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w 

sieci polskiego operatora telefonii komórkowej z wyjątkiem pracowników Radia 5 i Agencji Reklamowej 

Radio 5 oraz członków ich rodzin. 

9. Wszystkie wiadomości SMS w ramach uczestnictwa w Konkursie Głosujący wysyła pod numer 72601. 

10. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS (do 160 znaków) na numer 72601 wynosi 2 zł + 23% VAT. Po 

przekroczeniu 160 znaków, naliczany jest koszt kolejnego sms’a. 

 

§2 

Zasady uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Uczestnik, który chce wziąć udział w organizowanym konkursie, musi w terminie 12.01.2022-

17.01.2022 nadesłać nam na adres mailowy konkursy@radio5.com.pl jedno zdjęcie swojego autorstwa 

pt: „Nie ma jak u Dziadków”. 

2. Uczestnik, który w zgłoszeniu prześle zdjęcie o innym kontekście, bądź nie spełni jednego z 

wymaganych warunków, nie będzie dopuszczony do udziału w konkursie. 

3. Uczestnik biorący udział w konkursie, wyraża zgodę na kontakt telefoniczny z Agencją Reklamową 

Radio 5 w celu potwierdzenia tożsamości. 

4. Konkurs przeznaczony jest tylko dla osób pełnoletnich. 

5. Nagrodzone zostaną 3 miejsca z największą liczbą głosów oraz najaktywniejszy głosujący (osoba, która 

odda najwięcej smsów w drugim etapie konkursu). 

6. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 

7. Organizator powiadomi laureatów konkursu o sposobie i terminie przekazania nagrody. 

8. Sponsor konkursu ponosi koszty nagród, ale w przypadku nagród przekraczających wartość  

2000 zł, kwotę podatku w wysokości 10% reguluje zwycięzca. 

 

§3 

Zasady głosowania 

 

1. Głosowanie na zgłoszonych Uczestników konkursu będzie możliwe w dniach 18.01.2022 – 21.01.2022 

do godz. 14:00. 

2. Głosowanie odbywa się poprzez wysłanie wiadomości SMS przez Głosującego na numer 72601. W 

treści należy wpisać R5 oraz numer przypisany do zdjęcia np. „R5.1” 

3. Wiadomość nie zawierająca poprawnie sformułowanej treści jest nieważna i nie weźmie udziału w akcji.  

 

http://www.radio5.com.pl/
mailto:konkursy@radio5.com.pl


Strona 2 z 2 

 

 

§4 
Odbiór Nagród 

 

1. Przekazanie nagrody nastąpi na antenie Radia 5 w dniu 21.01.2022 po godz. 14 

2. Termin odbioru nagrody zostanie ustalony indywidualnie z każdym laureatem konkursu. 

3. Odebrać nagrodę może wyłącznie laureat konkursu lub osoba do tego upoważniona. 

4. Przy odebraniu nagrody laureat będzie musiał okazać dowód tożsamości w celu uzupełniania i 

podpisania protokołu odebrania nagrody. 

 

§5 

Postanowienia Końcowe 

 

1. Uczestnicy Konkursu, wyrażają zgodę i upoważniają Radio 5 do przetwarzania ich  

danych osobowych podanych w zgłoszeniu konkursowym. 

2. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, podporządkowuje się  

postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść. 

3. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu w Agencji Reklamowej 

Radio 5 oraz na stronie internetowej pod adresem www.radio5.com.pl. 

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

Konkursu. 

 

§6 
Zgoda na publikację wizerunku 
 
1. Uczestnik zezwala Organizatorowi na opublikowanie jego imienia, oraz wizerunku (zdjęcie 

dokumentujące przekazanie nagrody) w artykule dotyczącym w.w. konkursu na stronie internetowej 

www.radio5.com.pl oraz na Facebooku Radia 5.  
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