
REGULAMIN KONKURSU

REKORDOWA POBUDKA

§1

Zasady ogólne

1. „Organizator” -  Świętokrzyska Grupa Mediowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w
Ostrowcu  Świętokrzyskim  przy  ul.  Siennieńskiej  12,  27-400  Ostrowiec  Świętokrzyski,  NIP:  6612376283,
REGON: 380311270, nr KRS: 0000733378.

2. Konkurs  nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym. 

3. Zgłaszając udział w Konkursie, Zgłaszajacy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
przez Organizatora w celu realizacji konkursu. 

4.  Zgłaszając  udział  w  Konkursie,  Zgłaszający  wyrażają  zgodę  na  udostępnienie  danych  osobowych  i
wykorzystanie swojego wizerunku, na cel realizacji konkursu. 

· Uczestnicy wyrażają  zgodę  na  używanie  ich  wizerunku  na  potrzeby  Konkursu.  Zdjęcia  i  wideo
wykonane przez redaktora bądź fotografa wyznaczonego przez Organizatora, zostaną wykorzystane
w Konkursie. Będą publikowane w tygodniku ,,Świętokrzyskie 7 Dni”, na stronie www.cozadzien.pl i
na profilu portalu cozadzien.pl na Facebooku. Uczestnicy biorąc udział w Konkursie, zgadzają się na
wyżej wymienione publikacje. 

· Zgłaszający mogą zostać zdyskwalifikowani przez Organizatora w dowolnym etapie Konkursu, jeśli
naruszą oni znacząco postanowienia Regulaminu.  

5.  Zgłoszeni  przez  Zgłaszającego  biorąc  udział  w  konkursie  wyrażają  zgodę  na  udostępnienie  danych
osobowych i wykorzystanie swojego wizerunku, na cel realizacji Konkursu – za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego, udostępnionego przez zespół redakcyjny Organizatora w dniu przekazania nagrody. 

6.  Zgłoszenia  będą  weryfikowane  przez  Organizatora  w  celu  sprawdzenia  wiarygodności  danych
przekazanych przez Zgłaszającego.

§2

Uczestnictwo w konkursie

1. Zadanie konkursowe:

• Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  zgłoszenie  kandydatury  osoby  predystynowanej  do
Rekordowej  Pobudki  poprzez  wysłanie  sms na numer  71601 o treści  ,,REKORD.POBUDKA...”  -  z
uzasadnieniem dlaczego zgłaszamy daną osobę, podaniem i wskazaniem numeru telefonu osoby
zgłoszonej do pobudki. 

• Pobudka prowadzona będzie w dniach od poniedziałku do piątku w pasmie porannym, ok. 6.50 w
dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku z wykluczeniem dni świątecznych. 

• Codziennie Prezenter prowadzący pasmo typuje jedno zgłoszenie.

· Informacje o konkursie wraz z regulaminem znajdą się na portalu www.cozadzien.pl. 

· Zabronione jest przesyłanie opisów, które zawierają wulgaryzmy, słowa lub inne treści powszechnie
uważane  za  obraźliwe,  a  także  takie,  które  mogą  być  uznane  za  naruszające  prawo  lub  dobre
obyczaje, bądź dobra osobiste lub uczucia osób trzecich, w szczególności propagujące przemoc lub
dyskryminację.  Zgłoszenie z  opisem zawierającym wskazane w zdaniu powyżej  treści  nie  będzie
brało udziału w konkursie;

http://www.cozadzien.pl/


· Każde ze zgłoszeń do Konkursu zostanie zweryfikowane przez Organizatora. W razie stwierdzenia, że
Uczestnik postępuje w Konkursie w sposób nieuczciwy, sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami
lub  niniejszym  Regulaminem,  w  tym  także,  że  dane  podane  przez  Uczestnika  w  Formularzu
konkursowym są  nieprawdziwe lub wprowadzające  w błąd,  Organizator  może podjąć  decyzję  o
zdyskwalifikowaniu danego Uczestnika Konkursu;

· Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do
żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.  

• Osoby zgłoszone i wybrane przez komisję będą nagrodzone przez Organizatora w postaci nagród 
rzeczowych;

• Organizator może odstąpić od wręczenia nagrody i wyłonienia laureatów jeśli uzna że warunki 
Regulaminu zostały niespełnione. 

§4. 

Reklamacje

• Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres: Świętokrzyska
Grupa Mediowa, ul.  Siennienska 12, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski  z  dopiskiem „Rekordowa
Pobudka”. 

• Każda reklamacja winna zawierać co najmniej  wskazanie autora (imię i  nazwisko oraz adres dla
doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów. 

• Reklamacje  będą  rozpatrywane  w  terminie  do  14  dni  od  daty  ich  otrzymania.  O  wyniku
postępowania  reklamacyjnego  osoby  zgłaszające  reklamacje  zostaną  powiadomione  pisemnie
niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. 

• Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

§5.

Dane osobowe

• Administratorem danych osobowych jest  Świetokrzyska Grupa  Mediowa z  siedzibą  w Ostrowcu
Świętokrzyskim, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, 

• Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia
Plebiscytu,  zapewnienia  uczciwego  i  miarodajnego  jego  przebiegu,  w  szeroko  pojętych  celach
marketingowych  i  promocyjnych  towarów  i  usług  Organizatora,  a  także  w  celach  statycznych,
analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

• Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel
danych  ma  prawo  w  każdym  czasie  wyrazić  sprzeciw  co  do  przetwarzania  jego  danych  przez
Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania
w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien
osobiście  zwracać  się  do  Organizatora  na  piśmie.  Podanie  danych  jest  dobrowolne  jednak  jest
konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie. 

• Uczestnictwo w Konkursie,  w tym w szczególności  podanie do wiadomości  Organizatora danych
osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu , ma
charakter dobrowolny.  Akceptując udział  w konkursie,  Uczestnik  wyraża zgodę na przetwarzanie
jego danych osobowych w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.



• Przesłanie zgloszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

§6.

Odpowiedzialność

• Uczestnictwo w Konkursie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Konkursu. 

• Regulamin  jest  dostępny  w  trakcie  trwania  konkursu  w  siedzibie  Organizatora.  
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega, że
nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zdarzenia  uniemożliwiające  prawidłowe  przeprowadzenie
konkursie, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w
przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. Organizator zastrzegają sobie prawo
(jeśli okoliczności tego będą wymagać) do zmian zasad konkursu. 

• W sprawach  nieuregulowanych  w niniejszym regulaminie  zastosowanie  ma prawo powszechnie
obowiązujące.


