
Regulamin konkursu „Dzień Ojca w Radiu 5” 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1.  Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie „Dzieo Ojca w Radiu 5”. 

2.  Organizatorem Konkursu jest Radio 5  z siedzibą w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Bulwarowa 5, NIP: 844-00-12-
052. 
3. Uczestnikiem może byd każda osoba fizyczna, która ukooczyła 18 lat i została uprawniona do użytkowania telefonu 

funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej i stacjonarnej, z wyjątkiem pracowników Radia 5 i 

Agencji Reklamowej Radio 5 oraz członków ich rodzin. 

4.  Konkurs odbędzie się 23.06.2022 r. na antenie Radia 5 w Suwałkach. 

5. Osoba biorąca udział w audycji (zwana dalej "Uczestnikiem"), wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowieo 
Regulaminu. 

 
 

§ 2 Zasady uczestnictwa w konkursie 

 

1.  Uczestnik, który chce wziąd udział w konkursie, powinien zadzwonid do redakcji Radia 5 pod numer tel. 87-567-80-
00 (cena za połączenie wg stawki operatora) w trakcie trwania konkursu (23.06.2022 r.) i złożyd życzenia nawiązujące 
do Dnia Ojca. 

2. Wygrywają 3 pierwsze osoby, które dodzwonią się do Redakcji Radia 5 i na antenie Radia 5 złożą życzenia na Dzieo 
Ojca. 

5.  Laureaci otrzymają vouchery na rodzinne rejsy katamaranem po jeziorze Szelment dla 10 osób.  

8. Organizator powiadomi laureatów konkursu o sposobie i terminie odebrania/przekazania nagrody. 

9. Sponsor audycji ponosi koszty nagród, jednak w przypadku nagród przekraczających wartośd 2.000 zł, kwotę podatku 
w wysokości 10% reguluje zwycięzca. 

 

§ 3 Sponsorzy nagród w audycji 

 

1.  Sponsorem nagród w konkursie jest: ośrodek WOSiR Szelment 

 

§ 4 Odbiór Nagród 

 

1. Nagrody będą do odbioru (po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamośd) w: 

Agencji Reklamowej Radio 5 w Suwałkach przy ul. ks. Zawadzkiego 2, lok.1.2 
 

§ 5 Postanowienia Końcowe 

 
1.  Uczestnicy audycji wyrażają zgodę i upoważniają Radio 5 do przetwarzania ich danych osobowych  
2.  Biorąc udział w konkursie, uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu konkursu „Dzieo Ojca w 
Radiu 5” i wyraża zgodę na jego treśd. 
3.  Regulamin audycji dostępny jest w Agencji Reklamowej Radio 5 oraz na stronie internetowej pod adresem 
www.radio5.com.pl 
4.  Radio 5 zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w trakcie trwania konkursu. 

http://www.se.pl/

