
Regulamin konkursu „Dzień Babci i Dzień Dziadka z Radiem 7” 
organizowanego na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Radio 7 - Północne

Mazowsze i Działdowszczyzna - 90,8MHz i 88,0MHz

§ 1
Regulamin określa zasady konkursu „Dzień Babci i Dzień Dziadka z Radiem 7” (zwanego dalej 
Konkursem) organizowanego na portalu społecznościowym Facebook na profilu Radio 7 - 
Północne Mazowsze i Działdowszczyzna - 90,8MHz i 88,0MHz

§ 2
Podmiotem organizującym Konkurs na zasadach określonych w niniejszym regulaminie jest Media 
7 Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000468850

§ 3
Dane osobowe przekazane Media 7 Sp. z o.o. przez uczestników Konkursu będą przez nią 
przetwarzane w celu:

 realizacji Konkursu,
 wyłonienia zwycięzców Konkursu,
 doręczenia nagród. 

Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów administratora danych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w 
Konkursie. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz 
do ich poprawiania.

§ 4
 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora, pracownicy innych podmiotów 
współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu ani członkowie ich rodzin.

§ 5
Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w 
chwili przystąpienia.

§ 6
Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.

§ 7
Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym
pod adresem www.facebook.com/radio7.fm

§ 8
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub
aplikacji ze strony Facebooka.

§ 9
Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat
Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.



§ 10
Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie
narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

§ 11
Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin oraz
która posiada zweryfikowane konto w serwisie Facebook. W przypadku osób nieletnich konieczne 
jest wyrażenie pisemnej zgody przez opiekuna prawnego na udział w Konkursie.

§ 12
Nagrodami w Konkursie są: trzy zestawy, z których każdy składa się z tortu oraz bukietu 
kwiatów. Nagrody nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny.

§ 13
Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu został określony od 15 stycznia 2019 roku do 18 
stycznia 2019 roku (piątek) do godz. 16:00.

§ 14
Zadanie dla Uczestników: opowiedz nam o swojej babci, dziadku lub o obydwojgu z nich. 
Zgłoszenia do Konkursu można nadsyłać:

 poprzez sms wysłany pod nr 71160, we wstępie wpisując RADIO7 a następnie odpowiedź 
na zadanie konkursowe oraz miejsce zamieszkania babci/dziadka. Opłata za sms (do 160 
znaków) wynosi 1,23 zł z VAT.

 e-mailem na adres redakcja@radio7.pl w treści – oprócz odpowiedzi na zadanie 
konkursowe - podając imię i nazwisko zgłaszającego, numer telefonu zgłaszającego, 
miejscowość zamieszkania babci/dziadka.

§ 15
Jeśli wysłane przez Uczestnika zgłoszenie będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania
zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze zgłoszenia 
lub jego fragmentów, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji, 
w szczególności:

 utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i 
techniką cyfrową,

 wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne 

udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym (w tym w sieci Internet).

Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa powyżej, nabywa prawo do dokonywania 
przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści 
zgłoszenia.

§ 16
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w
szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika,
któremu przyznano nagrodę.
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§ 17
W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie 
Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili 
prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu.

§ 18
Jeden uczestnik może uzyskać prawo do nie więcej niż jednego zestawu nagród w Konkursie. W
przypadku uczestników, którzy otrzymali prawo do nagrody w danym konkursie, dalsze ich
zgłoszenia nie będą uwzględniane przy wyłanianiu kolejnych Zwycięzców tego Konkursu.

§ 19
W dniu 19 stycznia 2019 roku, spośród zgłoszeń spełniających wymagania przewidziane 
Regulaminem Komisja Konkursowa wybierze trzy najciekawsze w ocenie Komisji Konkursowej
odpowiedzi, a osoby, które je nadesłały (Zwycięzcy), będą uprawnione do nagrody. Komisję 
Konkursową stanowi Redakcja Radia 7.

§ 20
Nagrody będą doręczane osobiście przez osoby wskazane przez Organizatora w dniu 20 stycznia 
2019 roku (niedziela) po wcześniejszym kontakcie telefonicznym ze Zwycięzcami Konkursu. 
W przypadku, gdy Organizator otrzyma od Zwycięzcy informację, że nagroda nie będzie mogła być
doręczona w tym dniu, nagroda przepada.

§ 21
Wydanie nagrody może nastąpić wyłącznie do rąk Zwycięzcy lub do osoby przez niego osobiście 
wskazanej.

§ 22
Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy składać na adres redakcji: Media 7 Sp. z o.o.
ul. Żwirki 21 B, 06-500 Mława.

Niniejszy regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibach Media 7 Sp. z o.o. oraz
Radia 7, jak również na stronie internetowej www.radio7.pl


