
REGULAMIN KONKURSU

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs świąteczny”, a dalej zwany "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Radio „Bogoria” działające jako część Ośrodka Kultury Gminy
Grodzisk Mazowiecki w Grodzisku Mazowiecki.
3. Nagrodą/ami w konkursie jest/są
- 1 nagroda Tablet Lenovo 7” (TAB 3 A7-10)
4. Fundatorem nagrody/ód jest/są: firma TEK IT 
5. Konkurs zostanie przeprowadzony na facebooku Radia Bogoria  od dnia 5 do 9.12.2016

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) nie wygrała w bieżącym miesiącu żadnej nagrody w Radiu Bogoria
b) nie jest pracownikiem  Radia
c) nie jest członkiem rodziny pracownika Radia.
d) nie jest pracownikiem  fundatora nagrody
e) nie jest członkiem rodziny pracownika Fundatora nagrody
 

§3
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi spełniać wymogi określone odrębnie w poście 
konkursowym.

§4
NAGRODY

1. Zwycięzcą w konkursie jest osoba która zostanie wybrana przez komisję składającą się z 
członków redakcji Radia Bogoria , jako autor najciekawszej odpowiedz.
2. Nagroda przyznana jest jedynie w przypadku podania danych osobowych pozwalających 
na weryfikację tożsamości.
3. Każdy uczestnik konkursu, przystępując do niego wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych w związku z przeprowadzeniem konkursu.
4. Odbiór nagród  odbędzie się w siedzibie radia w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia 
konkursu. Po tym terminie organizator zastrzega sobie prawo nie wydania nagrody.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu przed przewidywanym 
terminem jego zakończenia oraz zmiany zasad regulaminu w trakcie jego trwania, przy czym 
każdorazowe zmiany publikowane będą na takich samych zasadach jak pierwotny tekst 
regulaminu.



2. Uczestnik konkursu nie może w związku z udziałem w konkursie kierować wobec 
organizatora jakichkolwiek roszczeń, z wyjątkiem roszczenia o wydanie nagrody w 
przypadku spełnienia warunków jej otrzytmania.

3. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.


