
REGULAMIN KONKURSU  
„Jak zapobiegać nieszczęśliwym niespodziankom” 

 
§ 1 

ZASADY KONKURSU  
 

1.  Konkurs „Jak zapobiegać nieszczęśliwym niespodziankom” odbywa się w terminie od 
22.06.2015 r. do 17.07.2015 r. na stronie internetowej Radia RMF FM (zgłoszenia) oraz 
na antenie Radia RMF FM, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej: 
Regulamin). 

 
2. Organizatorem konkursu jest Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 

adres: al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w 
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta 
rejestrowe pod numerem KRS 0000125197, posiadająca numer identyfikacji podatkowej 
NIP 677-00-72-027 (dalej: "Organizator").  

 
3.  Warunki i zasady Konkursu określają postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego 

dalej: Regulaminem). 
 

§ 2 
UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

 
 
1.  Uczestnikiem Konkursu może być, z zastrzeżeniem pkt 3 niniejszego paragrafu, każda 

osoba fizyczne, bez względu na obywatelstwo, posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych, a także posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą 
przedstawiciela ustawowego, która dokonała prawidłowego zgłoszenia oraz wykonała 
poprawnie zadanie konkursowe.  

 
2.  Zgłoszenia do Konkursu dokonać można dowolną ilość razy. Nagrodę w Konkursie 

można wygrać jeden raz. 
 
3.  W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz METLIFE 

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE I REASEKURACJI S.A. , ul. Przemysłowa 26, 
00-450 Warszawa, KRS 0000060863, REGON 672122381, NIP 7962418746, a także 
członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie 
się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych  
i powinowatych do drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

 
4.  Udział w Konkursie i związane z nim udostępnianie danych jest całkowicie dobrowolne. 
 

§ 3 
PRZEBIEG KONKURSU 

 
 

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi łącznie spełnić następujące warunki: 
 



a) na stronie internetowej poświęconej Konkursowi utworzonej w serwisie www.rmf.fm 
wypełnić wymagane pola formularza Konkursowego, poprzez podanie swojego imienia, 
nazwiska, telefonu oraz adresu elektronicznego i adresu korespondencyjnego, 
b) wykonać zadanie konkursowe polegające na wpisaniu odpowiedzi na pytanie: „Jak 
zapobiegasz nieszczęśliwym niespodziankom?”(odpowiedź). Tekst nie powinien 
przekraczać 200 znaków bez spacji. 

 
2. Zgłoszeń można dokonywać od dnia 22.06. 2015 r. od godz. 00:00 do dnia 16.07.2015 r. 

do godz. 23:59. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w 
Konkursie.  
 

3. Odpowiedzi zawierające treści obraźliwe, naruszające dobra osobiste, w jakikolwiek 
sposób sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa lub zasadami współżycia 
społecznego nie będą uwzględniane. Organizator zastrzega sobie prawo do ich usunięcia i 
wykluczenia zgłoszenia z udziału w Konkursie. 
 

4. Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią 
Regulaminu oraz że w pełni go akceptuje (traktując jako prawnie dla niego wiążące) i 
zobowiązuje się do jego przestrzegania. 
 

5. Zgłoszenie do Konkursu jest bezpłatne. 
 

 
§ 4 

WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW 
 

1. W dniach: 27.06.2015 r., 28.06.2015 r., 04.07.2015 r., 05.07.2015 r. oraz w dniach 
06.07.2015 r.-10.07.2015 r. i 13.07.2015 r.-17.07.2015 r., Jury powołane przez 
Organizatora wybiera z puli prawidłowych zgłoszeń konkursowych nadesłanych od 
początku trwania Konkursu, najbardziej kreatywne, oryginalne, interesujące, 
wyróżniające się zgłoszenie. Autorzy wybranych zgłoszeń uzyskają prawo do Nagrody. 

 
2. Ogłaszanie zwycięzców Nagrody następuje na antenie Radia RMF FM w dniach 

27.06.2015 r., 28.06.2015 r., 04.07.2015 r., 05.07.2015 r. w godz. 07:00-10:00 oraz w 
dniach 06.07.2015 r.-10.07.2015 r. i 13.07.2015 r.-17.07.2015 r. w godz. 06:00-09:30.  

 
 

 
3. Nagrody będą przekazane za pośrednictwem firmy kurierskiej, wg wyboru Organizatora. 
 
 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia nagrody z 

przyczyn od niego niezależnych, w szczególności leżących po stronie Zwycięzców, w 
szczególności odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie 
dokonaniem dostarczenia nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika 
Konkursu adresu dostarczenia nagrody.  

 
5. Niespełnienie przez uczestników Konkursu któregokolwiek z warunków określonych w 

Regulaminie Konkursu skutkować będzie odmową wydania/realizacji nagrody przez 
Organizatora. 



 
 
 

§ 5 
DEKLARACJE i LICENCJE 

 
1.  Zgłoszenie przez Uczestnika odpowiedzi na pytanie do Konkursu zgodnie z Regulaminem, 

jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej i 
przenaszalnej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do odpowiedzi na 
pytanie do Konkursu (dalej: Licencja) na następujących warunkach:  

1.1 Licencja upoważnia do korzystania z odpowiedzi na pytanie do Konkursu przez czas 
nieokreślony (okres licencji); 

1.2 Licencja upoważnia do korzystania z odpowiedzi na pytanie do Konkursu, na wszystkich 
znanych polach eksploatacji, w szczególności:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy 
odpowiedzi na pytanie do Konkursu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których odpowiedzi na pytanie 
do Konkursu utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy, 

 c) w zakresie rozpowszechniania odpowiedzi na pytanie do Konkursu w sposób inny 
niż określony pod lit. b/ powyżej - publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie, 
wystawienie oraz reemitowanie i nadawanie przewodowe i bezprzewodowe we wszystkich 
stacjach radiowych i telewizyjnych, a także przy użyciu satelity, platform cyfrowych i 
multipleksów, w sieci Internet, wykorzystywania w formie usług telekomunikacyjnych 
(np. SMS-ów lub innych przekazów dzwiękowych oraz wizualnych), a także inne 
publiczne udostępnianie odpowiedzi na pytanie do Konkursu w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

 

1.3 Licencja upoważnia do korzystania z odpowiedzi na pytanie do Konkursu na terytorium 
obejmującym obszar całego świata. 

 

2. Dodatkowo Uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i 
osobistych: 

- wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej 
zgody, opracowań odpowiedzi na pytanie do Konkursu, poprzez dokonywanie w 
szczególności jego skrótów, włączanie do innych utworów w rozumieniu prawa 
autorskiego, itp oraz na korzystanie przez Organizatora z tych opracowań na  polach 
eksploatacji, wskazanych w punkcie 1.2 powyżej;  

- zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w 
szczególności na zezwalanie na korzystania z opracowań odpowiedzi na pytanie do 
Konkursu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych w 
punkcie 1.2 powyżej;  

- upoważnia Organizatora do: podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu odpowiedzi na 



pytanie do Konkursu publiczności, udostępnianiu odpowiedzi na pytanie do Konkursu 
anonimowo lub z podaniem imienia i nazwiska twórcy (wg wyboru Organizatora), a także 
do zniszczenia utrwalenia odpowiedzi na pytanie do Konkursu dokonanego/uzyskanego 
przez Organizatora bez konieczności uzyskiwania zgody Uczestnika.  

 

3. Zgłaszając odpowiedzi na pytanie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że: 

jest wyłącznym autorem przesłanego odpowiedzi na pytanie do Konkursu i posiada 
wszelkie majątkowe prawa autorskie do odpowiedzi na pytanie do Konkursu, osobiście i 
samodzielnie zarządzam własnymi prawami autorskimi, nikt nie jest upoważniony do 
reprezentowania jego praw w tym zakresie, oraz że jego prawa do odpowiedzi na pytanie 
do Konkursu nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone,  

 żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Organizatora z żadnymi roszczeniami 
ani żądaniami z tytułu udzielonej Licencji oraz z tytułu wykonywania przez Organizatora 
przekazanych uprawnień.  

 

4. Z tytułu powyższych oświadczeń Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za 
naruszenia autorskich praw majątkowych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w 
wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub 
żądaniami w stosunku do Organizatora, zobowiązany jest zwolnić Organizatora z 
wszelkiej odpowiedzialności z tytułu udzielonej Licencji oraz do całkowitego zaspokojenia 
roszczeń osób trzecich. 

 

5. Licencja na korzystanie z odpowiedzi na pytanie do Konkursu, obejmują również prawo 
Organizatora do korzystania ze zgłoszonej odpowiedzi na pytanie do Konkursu w celach 
promocji i reklamy zarówno Konkursu jak również Organizatora oraz wszelkich akcji 
promocyjno-reklamowych, których celem jest promocja Organizatora. 

 

6. Organizatorowi przysługuje prawo udzielania sublicencji na rzecz osób trzecich w zakresie 
wynikającym z niniejszego paragrafu. 

 

7. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
utrwalanie głosu Uczestnika w formie nagrania audialnego i jego odtworzenie na antenie 
Radia RMF FM.  

 

8.  Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
wykorzystanie przez Organizatora z utrwalonego głosu Uczestnika w celu promocji 
Organizatora, w celu promocji produktów lub usług oferowanych przez Organizatora, w 
celu informowania o Konkursie, a także w celu promocji Konkursu, w każdej możliwej 
formie, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych mediów. 

 

 

 



§ 6 
NAGRODY 

 
1. W ramach Konkursu zostaną przyznane następujące nagrody:  

a) Nagrody I stopnia: vouchery Travel Pass o wartości 700 zł do wykorzystania na 
zasadach wskazanych na stronie internetowej: http://www.travelpass.pl/opis-i-
korzysci-spa-travel/ 

    W Konkursie zostaną przyznane 4 (cztery) nagrody I stopnia. Laureaci Nagród I stopnia 
zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową w następujących dniach: 28 czerwca 
2015 r., 5 lipca 2015 r., 10 lipca 2015 r., 17 lipca 2015 r. 

b) Nagrody II stopnia: smartfon o wartości ok. 300 zł. W Konkursie zostanie przyznanych 
10 (dziesięć) Nagród II Stopnia. Laureaci Nagród II stopnia zostaną wyłonieni przez 
Komisje Konkursową w dniach: 27 czerwca 2015 r., 4 lipca 2015 r., 6-9 lipca 2015 r., 
13-16 lipca 2015 r.  

2. Dodatkowo każdy z laureatów otrzyma upominki reklamowe METLIFE TOWARZYSTWA 
UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE I REASEKURACJI S. A. –  laureat nagrody I stopnia o wartości 
nieprzekraczającej łącznie 50 zł, a laureat nagrody II stopnia o wartości nieprzekraczającej 
łącznie 100 zł. 

 
3. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody, w szczególności na ekwiwalent 

pieniężny.  
 
4. Uczestnicy nie mogą przenosić nabytego w Konkursie prawa do otrzymania nagrody na 

osoby trzecie.  
 
 
 

§ 7 
REKLAMACJE 

1.  Prawo składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z 
Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty 
zakończenia Konkursu (decyduje data wpływu do Organizatora). Reklamacje wpływające 
po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

2.  Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do 
korespondencji Organizatora: Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. z adresem: al. 
Waszyngtona 1, 30-204 Kraków. Reklamacja winna wskazywać dane wnoszącego 
reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz 
zwięzły opis przedmiotu reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższych wymogów 
nie będą rozpatrywane. 

3.  Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od dnia 
jej otrzymania.  

4.  Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne. Uczestnikowi 
niezadowolonemu z treści decyzji Organizatora przysługuje możliwość dochodzenia 
swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego na podstawie przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa. 

 
 
 
 
 



§ 8 
 

PRZEPISY KOŃCOWE 
 
1.  Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Radio Muzyka 

Fakty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd 
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000125197, 
posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 677-00-72-027.  

 
2.  Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji Konkursu, a także dla celów 

statystycznych i sprawozdawczych.  
 
3.  Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych 

Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania 
oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane 
poprzez wysłanie odpowiedniego wniosku, w formie pisemnej, na adres: Radio Muzyka 
Fakty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków.  

 
4.  Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną 
formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 09, poz. 1540). 


