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ZASADY KONKURSU  

„Pierwsza Randka w Londynie z Camillą Cabello” 

 

§ 1. Wstęp  

 

1. Niniejsze zasady określają zasady przystąpienia i udziału w konkursie „Pierwsza Randka 

w Londynie z Camillą Cabello” („Zasady”). Poprzez przystąpienie do konkursu „Pierwsza 

Randka w Londynie z Camillą Cabello”  („Konkurs”) potwierdzasz, że przeczytałeś Zasady 

i zgadzasz się być nimi związany. 

2. Organizatorem Konkursu jest spółka jest Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. 

k., Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków, KRS 0000660949 Sąd Rejestrowy dla Krakowa - 

Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 

527-20-15-509, (dalej: „Organizator”). 

3. Fundatorem nagrody w Konkursie jest spółka Sony Music Entertainment Poland Sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 02-789) przy ul. Chóralnej 14. 

4. Przystąpić do konkursu mogą jedynie obywatele Polski, którzy ukończyli w dniu 

rozpoczęcia konkursu 18 rok życia. 

5. Pracownicy Organizatora i Fundatora spółek należących do grupy spółek RMF lub Sony 

Music Entertainment i podmiotów od nich zależnych i/lub ich osób, związanych z 

Konkursem oraz ich 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 są uprawnieni do 

wzięcia udziału w Konkursie, a ich przystąpienie do Konkursu będzie nieważne. 

6. Konkurs rozpocznie się dnia 19 maja 2018 r. i zakończy się 25 maja 2018 r. 

7. Konkurs składa się z następujących etapów: 

a) 19 maja 2018r. do 24 maja 2018r. – przyjmowanie zgłoszeń (wykonanie zadania 

konkursowego); 

b) 25 maja 2017r. – ogłoszenie zwycięzcy i finał na antenie. 

8. Poza postanowieniami zawartymi w Zasadach, obowiązywać będą również ewentualne 

komunikaty i informacje w sprawie Konkursu pochodzące od Organizatora podawane na 

stronie www.rmf.pl, www.rmf24.pl lub na antenie Radia RMF FM. 

9. Zgłoszenie do Konkursu jest bezpłatne. 

 

 

§ 2. Zadanie Konkursu 

 

1. Zadanie konkursowe polega na zgłoszeniu (napisaniu) najbardziej spektakularnego i 

kreatywnego wyznania miłosnego dla swojego partnera, którego się chce zabrać na 

koncert Camili Cabello. Dodatkowo zgłaszający się może dołączyć w zgłoszeniu film, 

http://www.rmf.pl/
http://www.rmf24.pl/


2 
 

nagranie audialne, plik pdf. lub zdjęcie stanowiące dodatkowe uzupełnienie pisemnego 

wyznania miłosnego. 

2. Długość wpisu nie może przekraczać 200 znaków (ze spacjami). 

 

 

§ 3. Zasady zgłoszeń 

 

1. Platformą, poprzez którą odbywa się Konkurs, jest specjalnie przygotowana podstrona 

serwisu internetowego Organizatora - www.rmf.fm – poświęcona Konkursowi 

https://www.rmf.fm/r/camila-cabello.html (zwana dalej: „Serwisem”). 

 

2. Zgłoszenia można przesyłać od godziny 00:00:00 czasu polskiego w dniu 19 maja 2018 r. 

do godziny 23:59:59 czasu polskiego w dniu 24 maja 2018 r. 

 

3. Uczestnik Konkursu może wysłać dowolną ilość zgłoszeń Konkursowych.  

 

4. Aby wziąć udział w Konkursie należy: 

a) wykonać zadanie Konkursowe 

b)  wypełnić wszystkie pola formularza konkursowego oraz zaakceptować niniejszy 

regulamin i zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

 

5. Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią Zasad 

oraz że w pełni go akceptuje (traktując jako prawnie dla niego wiążące) i zobowiązuje się 

do jego przestrzegania. 

 

§ 4. Wybór zwycięzcy  

 

1. Aby zostać zwycięzcą w Konkursie muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki: 

a) Zgłoszenie w Konkursie musi zostać wybrane przez Jury konkursowe jako najlepsze, 

b) Zwycięzca w dniu 25 maja 2018r. musi odebrać połączenie telefoniczne od 

prowadzącego program w Radiu RMF FM (Byle do Piątku) i w programie „na żywo” 

dokonać wyznania, które zostało zgłoszone. 

2. Jury konkursowe w dniu 25 maja 2018r. do godziny 09:00 wyłoni zwycięzcę i dziesięciu 

(10) uczestników rezerwowych. 

3. Próba połączenia telefonicznego nastąpi w dniu 25 maja 2018r. pomiędzy godziną 9.00 a 

godziną 12.00. 

4. Zwycięzca traci prawo do nagrody, jeżeli nie uda się uzyskać z nim połączenia  

w pierwszej próbie lub pomimo uzyskania połączenia nie będzie chciał dokonać 

wyznania w formule „na żywo”, albo nie będzie spełniał warunków Zasad Konkursu. 

http://www.rmf.fm/
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5. W wypadku utraty prawa do nagrody przez zwycięzcę, prowadzący program w Radiu 

RMF FM (Byle do Piątku) zadzwoni do pierwszego uczestnika rezerwowego w celu 

wręczenia nagrody. W wypadku utraty prawa do nagrody przez pierwszego uczestnika 

rezerwowego prowadzący program w Radiu RMF FM (Byle do Piątku) zadzwoni do 

drugiego uczestnika rezerwowego w celu wręczenia nagrody. Procedura powtarzana 

będzie aż do uzyskania połączenia z uczestnikiem, który wykona zadanie Konkursowe. 

 

§ 5. Nagroda 

 

1. Nagrodą w Konkursie jest nagroda pieniężno- rzeczowa składająca się z: 

1.1. usługi turystycznej o wartości maksymalnej 3 500,00 zł brutto obejmującej: 

a) przelot tam i z powrotem na trasie Warszawie – Londyn – Warszawa dla 2 osób w 

terminie 12-13 czerwca 2018 r., 

b) zakwaterowanie w hotelu w pokoju w 2 osobowym (1 noc). 

 

1.2. Kwoty pieniężnej w wysokości 11,11% wyliczonej od rzeczywistej wartości usługi 

turystycznej zaokrąglonej do pełnych złotych 

 

2. Kwota nagrody pieniężnej, zostanie zatrzymana przez Fundatora nagrody w konkursie 

tytułem podatku od nagrody, która zostanie odprowadzona do właściwego urzędu 

skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 

 

3. Ze Zwycięzcą zostanie nawiązany kontakt (e-mail lub telefonicznie) nie później, niż do 

dnia 1 czerwca 2018r. W wypadku gdy w terminie do dnia 1 czerwca 2018r. do godz 

12:00 nie uda się skontaktować ze zwycięzcą Konkursu, nagroda pozostaje w dyspozycji 

Fundatora. 

 

4. W przypadku, w którym Zwycięzca nie spełnia wymogów Zasad Organizator jest 

upoważniony zdyskwalifikować Zwycięzcę bez powstania żadnej dalszej 

odpowiedzialności w stosunku do zwycięzcy. 

 

5. UWAGA! Do realizacji nagrody konieczne jest posiadanie przez Zwycięzcę i jego osobę 
towarzyszącą co najmniej ważnego dowodu osobistego. Organizator nie gwarantuje, ani nie 
ponosi odpowiedzialności za nie wpuszczenie zwycięzcy lub jego osoby towarzyszącej na 
terytorium Wielkiej Brytanii lub na koncert. 

 
6. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania ekwiwalentu pieniężnego lub żądania 

alternatywnej nagrody w zamian za nagrodę przewidzianą w Konkursie, a ponadto prawo 

żądania nagrody jest nieprzenoszalne na osoby trzecie.  

 
7. Nagrodę wydaje Fundator. 
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§ 6. Prawa autorskie, odpowiedzialność 

 

1. Uczestnik konkursu, przesyłając zgłoszenie, oświadcza i gwarantuje, że przesłane 

wyznanie tekstowe nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich (w tym dóbr osobistych 

i praw własności intelektualnej). Uczestnik oświadcza i gwarantuje także, że jest autorem 

przesłanego wyznania i że jest w pełni uprawniony do dysponowania tą odpowiedzią. 

Niniejsze oświadczenie dotyczy także nadesłanych filmów, zdjęć, nagrań audialnych lub 

plików pdf. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania i zezwolenie na wykorzystanie przez 

Fundatora przesłanych przez Uczestników w ramach zgłoszenia wyznań, filmów, nagrań 

itp. w akcji promocyjnej konkursu Pierwsza Randka w Londynie z Camillą Cabello bez 

dodatkowej zgody i wynagrodzenia Uczestnika, na wszystkich polach eksploatacji 

wymienionych w art. 50 i art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

3. Uczestnik zwolni i przejmie od Organizatora i/lub Fundatora odpowiedzialność względem 

osób trzecich, a także naprawi udokumentowaną szkodę oraz wyrówna uzasadnione i 

konieczne koszty, jakie podniosą osoby trzecie w zakresie wadliwości praw udzielonych 

niniejszą umową, gdy oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 1 okażą się niezgodne z 

prawdą. 

 

§ 7. Warunki Ogólne 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania uprawnień Uczestników do udziału 

w Konkursie i sprawdzenia ich tożsamości. 

2. Zgłoszenia, które są nieprawidłowe lub niekompletne będą nieważne. Żadna refundacja 

kosztów zgłoszenia nie będzie dokonywana. Organizator może odmówić przyznania 

nagrody, w przypadku oszustwa, nieuczciwości Uczestnika lub braku uprawnień 

określonych Zasadami. 

3. Organizator nie jest odpowiedzialny za  awarie sieci internet, linii telefonicznej lub 

dotyczące komunikacji jakiegokolwiek rodzaju. 

4. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, straty lub 

uszkodzenia wynikające z przyjęcia lub używania nagrody. Organizator ani Fundator nie 

zapewnia ubezpieczenia z tytułu realizacji prawa do nagrody. Ubezpieczenie, w tym 

zdrowotne, leży po stronie Zwycięzcy. 

5. Zasady będą podlegały wyłącznie prawu obowiązującemu na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej a Uczestnicy nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich w 

zakresie ewentualnych sporów dotyczących konkursu. 

 

§ 8. Dane osobowe 
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1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z 

organizacją i realizacją Loterii jest Organizator, czyli Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. 

z o.o. sp. k., Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków. 

 

2. Dane osobowe są przetwarzane w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu 

przez Organizatora Konkursu w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem 

Konkursu. Dane osobowe Uczestników Loterii przetwarzane są przy zachowaniu zasad 

określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2016 r., poz. 922).  

 

3. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo wglądu do swoich 

danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich 

przetwarzania. Prawo to może być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku w 

formie pisemnej na adres: Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k., Al. 

Waszyngtona 1, 30-204 Kraków. 

 

4. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom 

współpracującym w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu 

na zasadach przewidzianych w przypisie artykułu 31 Ustawy o Ochronie Danych 

Osobowych. Podmioty te gwarantują, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z 

powołaną wyżej ustawą o ochronie danych osobowych oraz postanowieniami Zasad. 

 

§ 9 Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelka korespondencja i pytania dotyczące konkursu powinny być przesyłane pocztą 

na adres Organizatora. 

2. Niniejszy regulamin jest dostępny pod adresem internetowym  

https://www.rmf.fm/r/camila-cabello.html oraz w siedzibie Organizatora. 


