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Regulamin Konkursu „Niezapomniany Grill” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu „Niezapomniany Grill” (zwanego dalej: Konkursem) jest Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. z 

siedzibą w Krakowie przy Al. Waszyngtona 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000125197 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI 

Wydział Gospodarczy, z kapitałem zakładowym w wysokości 64.834.000,00 zł, posiadająca numer NIP 

6770072027 i REGON 350637551 (zwana dalej: Organizatorem). 

2. Warunki i zasady Konkursu określają postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej: Regulaminem). 

3. Konkurs będzie rozgrywany na antenie stacji radiowej emitującej program pn. RMF FM (zwanego dalej: RMF 

FM), podczas specjalnego programu radiowego (zwanego dalej: Audycją).  

4. Regulamin określa warunki konkursu rozgrywanego w RMF FM zgodnie z art. 921 ustawy z dn. 23.04.1964 r. - 

Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.). 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 29 czerwca 2016 r. do dnia 9 sierpnia 2016 r. (zwanym 

dalej: Okresem Konkursu). 

6. Dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia  

w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie. W przypadku negatywnej weryfikacji, tj. stwierdzenia niespełnienia 

któregokolwiek z warunków, względnie spełnienia warunku wykluczającego udział w Konkursie, Uczestnik 

zobowiązany jest odstąpić od dokonania zgłoszenia swojego udziału w Konkursie. Niespełnienie warunków 

uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom 

Regulaminu.  

7. Konkurs dostępny jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 

§ 2 

Nagrody 

1. Fundatorem nagród w Konkursie wskazanych w punkcie 2 poniżej jest „POLOmarket” Sp. z o.o. z siedzibą  

w Giebni, pod adresem: Giebnia 20, 88-170 Pakość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 

0000204601, posiadająca numer NIP 556-21-25-117, numer REGON 091562862, o kapitale zakładowym  

w wysokości 402.000,00 zł (zwana dalej: Fundatorem). 

2. W Konkursie zostały przewidziane następujące nagrody: 

a) 6 Nagród Głównych, każda składająca się z: 

1) bonów towarowych na zakupy w sklepach sieci POLOmarket o łącznej wartości 1.000,00 zł (jeden tysiąc 

złotych 00/100)  

oraz  

2) udział Laureata Nagrody Głównej w audycji zorganizowanej i przeprowadzonej, w wyznaczonym przez 

Organizatora terminie, w miejscu uzgodnionym z Laureatem; 

b) 1 Nagroda Dodatkowa w postaci bonów towarowych na zakupy w sklepach sieci POLOmarket o łącznej 

wartości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100); 

c) 2 Nagrody Wyróżnienia, każda w postaci bonów towarowych na zakupy w sklepach sieci POLOmarket  

każda o łącznej wartości 500,00 zł (pięćset złotych 00/100); 

d) 18 Nagród Pocieszenia w postaci bonów towarowych na zakupy w sklepach sieci POLOmarket  

każda o łącznej wartości 200,00 zł (dwieście złotych 00/100). 

3. Do każdej z Nagród Głównych i do Nagrody Dodatkowej Organizator doda nagrodę pieniężną w wysokości 

odpowiadającej kwocie podatku od nagród w konkursach. Nagrody pieniężne zostaną przeznaczone na pokrycie 

podatku od nagród w Konkursie, zgodnie z art. 41 ust. 4 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku 
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dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).  

Organizator potrąci te kwoty przy wydaniu każdej z nagród. 

4. Podczas organizacji audycji w ramach Nagrody Głównej: 

a) Organizator zapewnia wszelkie środki i produkty niezbędne do realizacji audycji; 

b) Uczestnik zapewnia wyłącznie dostęp do bieżącej wody. 

c) Liczba uczestników w audycji jest ograniczona i wynosi maksymalnie 30 osób. 

5. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę, o której mowa w punkcie 2 powyżej. 

6. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 

 

§ 3 

Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. W Konkursie, mogą wziąć udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, 

poprzez złożenie, przy pomocy platformy, poprzez którą odbywa się Konkurs, tj. podstrony serwisu 

internetowego Organizatora poświęconej Konkursowi – www.rmf.fm (zwanej dalej: Serwisem), zgłoszenia 

(zwanego dalej: Zgłoszeniem), o którym mowa w punkcie 4 – 5 poniżej oraz w § 4 Regulaminu. 

2. Uczestnikami nie mogą zostać pracownicy Organizatora i Fundatora oraz ich osoby najbliższe, przez które 

rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Nie dotyczy osób niespokrewnionych 

pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 

3. Wysłanie Zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika, że zapoznał się z zasadami 

Konkursu, nie wnosi żadnych zastrzeżeń i wyraża zgodę na związanie treścią Regulaminu. 

4. Uczestnik może brać udział w Konkursie na podstawie dowolnej liczby prawidłowych Zgłoszeń po każdorazowym 

wypełnieniu warunków konkursowych, o których mowa w § 4 poniżej, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać 

tylko jedną nagrodę.  

5. Organizator, zastrzega sobie prawo dochodzenia poniesionych kosztów, z tytułu złamania Regulaminu, 

względem Uczestnika, który dokonał naruszenia Regulaminu. 

 

§ 4 

Zadanie konkursowe 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie i gry o Nagrodę, Uczestnik powinien w czasie trwania Konkursu spełnić 

łącznie następujące warunki: 

a) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie zawartymi w Regulaminie; 

b) w dowolnym sklepie sieci POLOmarket dokonać zakupu: 

1) minimum jednego produktu oznaczonego plakatem z logo RMF FM lub 

2) dowolnych produktów znajdujących się w asortymencie sklepów sieci POLOmarket na kwotę 

minimum 30,00 zł (trzydzieści złotych); 

c) zachować paragon dotyczący zakupu, o którym mowa w lit. b) powyżej; 

d) w Serwisie Organizatora zarejestrować swoje Zgłoszenie poprzez:  

1) podanie swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonu kontaktowego; 

2) przesłanie zdjęcia dowodu zakupu, o którym mowa w lit. c) powyżej (z datą tożsamą z Okresem 

Konkursu) – jeden paragon może być wykorzystany tylko przy jednym Zgłoszeniu – w razie 

wielokrotnego użycia tego samego paragonu pod uwagę brane będzie najwcześniejsze Zgłoszenie;  

3) udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe „Dlaczego Tobie i Twojej ekipie powinniśmy 

zorganizować niezwykłego grilla?”, przy czym odpowiedź nie może liczyć więcej niż 200 (dwieście) 

znaków (dalej: „Odpowiedź Konkursowa”); 

4) dołączenie zdjęcia proponowanego przez Uczestnika miejsca przeprowadzenia audycji w ramach 

Nagrody Głównej (zdjęcie w formacie JPEG o maksymalnym rozmiarze 5 MB; 

5) złożenie oświadczenia, że Uczestnik: 

- posiada tytuł prawny do zaproponowanego miejsca ; 



3 

- wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Organizatora w ww. miejscu audycji z udziałem 

Uczestnika i ustalonej z Organizatorem liczby osób (maksymalnie 30 osób). 

- wyraża zgodę na zorganizowanie przez Organizatora ww. imprezy grillowej w terminie 

wskazanym przez Organizatora. 

- Wyraża zgodę na wskazane przez Organizatora terminy przeprowadzenia audycji.  

2. Przystąpienie do Konkursu poprzez  wykonanie czynności  oraz spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 1 

powyżej, oznacza, że Uczestnik wyraża także zgodę na nieodpłatne uczestnictwo w Audycji w zakresie 

określonym w Regulaminie oraz w działaniach marketingowych i promocyjnych według wskazania Organizatora  

i Fundatora w trakcie produkcji i emisji Audycji oraz po jej zakończeniu na warunkach wskazanych  

w Regulaminie, w tym wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo) i nieodpłatne korzystanie przez 

Organizatora i Fundatora ze swojej wypowiedzi w całości lub w wybranych fragmentach oraz przenosi na 

Organizatora i Fundatora prawa do utworów lub artystycznych wykonań zarejestrowanych (utrwalonych)  

w związku z produkcją i emisją Audycji z udziałem Uczestnika, z jednoczesnym zezwoleniem na przenoszenie 

tych praw na osoby trzecie zarówno w całości jak i w zakresie poszczególnych uprawnień, bez konieczności 

uzyskiwania zgody Uczestnika. 

4. Zgłoszenia przyjmowane będą w okresie od dnia 29 czerwca 2016 r. od godziny 00:01 i trwa do dnia  

9 sierpnia 2016 r. do godziny 19:00. 

5. Odmowa podania danych lub złożenia oświadczenia, o jakich mowa w pkt. 1 i 2 powyżej, jest równoznaczna  

z rezygnacją Uczestnika z udziału w Konkursie. 

6. Zgłoszenia posiadające nieprawidłowy numer telefonu bądź jego brak, spowoduje nieważność Zgłoszenia. 

 

§ 5 

Przyznanie Nagród i wyłanianie laureatów 

1. O uznaniu Odpowiedzi Konkursowej za najciekawszą decyduje jury powołane przez Organizatora (zwanej dalej: 

Jury).  

2. Werdykt Jury jest werdyktem ostatecznym w zakresie wyników Konkursu. 

3. Organizator zastrzega, że w przypadku, gdy miejsce zaproponowane przez Uczestnika na imprezę grillową nie 

będzie spełniało podstawowych wymogów bezpieczeństwa lub nie będzie nadawało się z  innych względów na 

organizację takiej imprezy, Uczestnik zobowiązany jest do wskazania innego, spełniającego wszelkie wskazane w 

niniejszym Regulaminie wymogi. Niemożność zapewnienia miejsca zastępczego przez Uczestnika uprawnia Jury 

do wytypowania innego Laureata Nagrody Głównej. 

4. Jury jest uprawnione do weryfikacji zgodności przeprowadzenia przez Organizatora Konkursu z zapisami 

niniejszego Regulaminu. Spośród wszystkich Zgłoszeń nadesłanych w Okresie Konkursu, Jury wybierze w każdym 

tygodniu trwania Konkursu, jedno zwycięskie Zgłoszenie, którego autor otrzymają Nagrodę Główną. Ponadto 

Jury wybierze spośród pozostałych Odpowiedzi Konkursowych Laureata Nagrody Dodatkowej, Laureatów 

Nagrody Wyróżnienia oraz Laureatów Nagrody Pocieszenia. 

6. Dokonując wyboru Laureatów poszczególnych Nagród, Jury uwzględni atrakcyjność tematyki, oryginalność  

i walory artystyczne każdej Odpowiedzi Konkursowej.   

7. Laureaci Nagród Głównych ogłoszeni zostaną na antenie RMF FM w każdą sobotę, począwszy od dnia 9 lipca 

2016 r. do dnia 13 sierpnia 2016 r. 

8. Laureat Nagrody Dodatkowej ogłoszony zostanie na antenie RMF FM w dniu 13 sierpnia 2016 r. (sobota). 

9. Laureaci Nagrody Wyróżnienia ogłoszeni zostaną na antenie RMF FM w dniach 4 i 5 sierpnia 2016 r. (czwartek  

i piątek). 

10. Laureaci Nagrody Pocieszenia ogłoszeni zostaną na antenie RMF FM  w każdą sobotę, począwszy od dnia 9 lipca 

2016 r. do dnia 13 sierpnia 2016 r. 

11. Bony o łącznej wartości 1.000 zł w ramach Nagrody Głównej zostaną każdorazowo wręczone Laureatowi w dniu 

odbycia się Audycji. 

12. Nagroda Dodatkowa, Nagrody Wyróżnienia oraz Nagrody Pocieszenia będą przekazane Laureatom za 

pośrednictwem poczty polskiej, albo firmy kurierskiej, według wyboru Organizatora. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia danej nagrody z przyczyn od niego 

niezależnych, w szczególności leżących po stronie Laureata, oraz za nieprawidłowości związane z opóźnieniem 

lub niemożnością dostarczenia nagrody, wynikającymi z błędnego podania przez Laureata adresu do doręczeń. 
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14. Niespełnienie przez Laureata któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie skutkować będzie 

odmową wydania nagrody przez Organizatora. 

15. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez 

Organizatora treści Zgłoszenia lub jego elementów (Odpowiedzi Konkursowej) w jakikolwiek sposób,  

w jakimkolwiek zakresie lub czasie. 

16. Laureat nie może przenieść prawa do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków Regulaminu, przy czym 

negatywny wynik weryfikacji lub odmowa Uczestnika poddania się weryfikacji oznacza utratę prawa do dalszego 

udziału w Konkursie lub nagrody.  

 

§ 6 Prawa autorskie 

1. Uczestnik Konkursu poprzez przesłane Zgłoszenie potwierdza, że: 

a) zgłoszona przez niego do Odpowiedź Konkursowa, jest oryginalna, dotychczas niepublikowana i nie 

nagradzana w innych konkursach, a także że jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości;  

b) przysługują mu wszelkie prawa autorskie do Odpowiedzi Konkursowej w pełnym zakresie oraz prawa te nie 

są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że korzystanie  

z Odpowiedzi Konkursowej w zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu, jak również w zakresie 

określonym w Regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw 

osobistych. 

2. Uczestnik, który dokonał Zgłoszenia, ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw 

majątkowych lub osobistych osób trzecich w związku z Konkursem. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić  wszelkie 

koszty, jakie Organizator zobowiązany będzie ponieść w związku z naruszeniem autorskich praw majątkowych 

lub osobistych osób trzecich na skutek Zgłoszenia dokonanego przez Uczestnika.  

3. Uczestnik gwarantuje, że do przesłanych Odpowiedzi Konkursowych, posiada odpowiednie prawa autorskie 

umożliwiające ich reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie. 

4. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, Uczestnik przyjmuję na siebie, pełną odpowiedzialność prawną.  

W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnik, po zawiadomieniu przez Organizatora, 

zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego 

zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce Organizatora w każdym sporze 

sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie Organizatora do każdego sporu 

sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od Organizatora, zobowiązują się zwrócić całość 

pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi 

prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich. 

5. Dodatkowo Uczestnik korzystając z przysługujących mu praw autorskich: 

a) wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora i Fundatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody 

Uczestnika, opracowań Odpowiedzi Konkursowej, w szczególności  poprzez dokonywanie jego zmian, 

skrótów oraz na korzystanie przez Organizatora i Fundatora z tych opracowań według ich uznania; 

b) zezwala Organizatorowi i Fundatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności 

na zezwalanie na korzystanie z opracowań Odpowiedzi Konkursowej oraz rozporządzanie tymi 

opracowaniami według uznania Organizatora i Fundatora; 

c) upoważnia Organizatora i Fundatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Odpowiedzi 

Konkursowej, a także udostępnieniu zgłoszenia bądź to anonimowo, bądź też z podaniem imienia  

i miejscowości lub pseudonimu Uczestnika;  

d) przenosi na Organizatora i Fundatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do 

Odpowiedzi Konkursowej. 

 

§ 7 Reklamacje 

1. Prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy 

każdemu Uczestnikowi w Okresie Konkursu oraz w terminie do 30 dni od daty jego zakończenia tj. do dnia  

12 września 2016 r. O wpływie reklamacji, decyduje data jego otrzymania przez Organizatora. Organizator nie 

jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji przesłanej po upływie powyższego terminu. 
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2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej, skierowanej na adres: Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o.,  

Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków, z dopiskiem „Reklamacja Konkursu – Niezapomniany Grill”. Reklamacja 

zostanie rozpatrzona przez Komisję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Powiadomienie o rozstrzygnięciu 

nastąpi listownie na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Uczestnika w ciągu 7 dni od dnia dokonania rozstrzygnięcia 

przez Komisję. 

3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące. Uczestnikowi, niezadowolonemu  

z rozstrzygnięcia, przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na podstawie przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa. 

 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody przez Uczestnika na umieszczenie jego danych 

osobowych ujawnionych w czasie trwania i w ramach Konkursu w bazie danych Organizatora oraz na ich 

przetwarzanie przez Organizatora i Fundatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych, w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu (w tym w związku z ogłoszeniem danych 

Uczestników, którym zostały przyznane nagrody, wydaniem i rozliczeniem nagród oraz skontaktowania się  

z Uczestnikiem). Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w Zgłoszeniu. 

2. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany 

lub usunięcia. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane Fundatorowi oraz innym podmiotom trzecim,  

w celu wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu, na co Uczestnik wyraża zgodę.  

3. Uczestnik poprzez Zgłoszenie potwierdza, że zna i akceptuje zasady Konkursu zawarte w Regulaminie. Podanie 

danych w Zgłoszeniu jest dobrowolne. 

4. Udział Uczestnika w Konkursie poprzez wysłanie z Zgłoszenia jest równoznaczne z:  

a) wyrażeniem przez Uczestnika zgody na posłużenie się danymi osobowymi Uczestnika w celach wskazanych 

w pkt. 1-3 powyżej, 

b) potwierdzeniem Uczestnika, że zapoznał się z zasadami Konkursu, nie wnosi żadnych zastrzeżeń i wyraża 

zgodę na związanie treścią Regulaminu. 

5. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej konkursu w Serwisie oraz na stronie internetowej Fundatora 

www.polomarket.pl. 


