
REGULAMIN KONKURSU „Szukaj Kwiatu Paproci z Radiem 5”

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem konkursu „ Szukaj Kwiatu Paproci z Radiem 5“ jest Radio 5 z siedzibą w Suwałkach, ul.
Bulwarowa 5, NIP: 844-00-12-052 
1.2 Konkurs trwać będzie w dniu 23.06.2022r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
1.3 Rozdanie nagród w siedzibie i na antenie Radia 5 nastąpi 23.06.2022r.
1.4 Udział w Konkursie jest dobrowolny.
1.5 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Radia 5 , pracownicy innych podmiotów związanych z
organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także ich małżonkowie i krewni w linii prostej.
1.6 Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1 Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski.

3. ZASADY KONKURSU

3.1 Reporterzy Radia 5 ukrywają 7 wskazówek na Mazurach i 7 wskazówek na Suwalszczyźnie, które będą
wskazywać drogę do „Kwiatu Paproci“ (czyli nagrody w konkursie).
3.2 Dnia 23.06.2022r na antenie Radia 5 Suwałki i Radia 5 Ełk, co godzina od 8:50 do 14:50 podawane będą
nowe wskazówki.
3.3 Słuchacze podążają tropem reporterów, rysując mapę, która ma ich doprowadzić do nagrody.
3.4 Wygrywają uczestnicy, którzy jako pierwsi dotrą do miejsca, gdzie ukryte są nagrody.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

4.1 Nagrodzonych zostanie 2 uczestników konkursu
4.2 Konkurs polega na nagrodzeniu Uczestników, którzy jako pierwsi odnajdą „Kwiaty Paproci“, czyli koperty
z zaproszeniami do Radia 5 oraz osobiście odbiorą nagrody w siedzibie Radia 5.
4.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn nie
leżących po jego stronie.
4.4 Organizator dochowa wszelkiej staranności przy wydawaniu nagród.

5. NAGRODY W KONKURSIE

5.1 Nagrodą w konkursie jest gotówka (2 nagrody po 1.000zł)
5.2 Sponsorem nagród w konkursie jest ASPI - producent narzędzi dla branży drzewnej i meblarskiej.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Niniejszy  regulamin jest  jawny i  będzie  udostępniany na pisemną prośbę przesłaną na Radio 5.  ul.
Bulwarowa 5, 16-400 Suwałki. Regulamin dostępny będzie również w siedzibie Agencji Reklamowej Radia 5,
ul. Ks. Zawadzkiego 2 lok. 1.2
6.2 W kwestiach  nieuregulowanych  niniejszym regulaminem stosuje  się  odpowiednie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego.
6.3 Zasady  przeprowadzania  Konkursu  określa  wyłącznie  niniejszy  regulamin.  Wszelkie  materiały
promocyjno-reklamowe  mają  charakter  wyłącznie  informacyjny.  Wizerunek  nagród  przedstawiony  w
materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

7. ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU



7.1 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. 

http://www.radio5.com.pl/

