
Informacje Dodatkowe do konkursu "Wakacje z Siódemką"

I. Informacje ogólne

1. W konkursie „Wakacje z Siódemką” może wziąć udział każda osoba pełnoletnia lub 
nieletnia za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
1.1 W przypadku osób poniżej 18 roku życia warunkiem uczestnictwa w konkursie jest 
dołączenie do zgłaszanej pracy konkursowej oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego) o 
wyrażeniu zgody na udział dziecka (podopiecznego) w konkursie. Wzór oświadczenia 
stanowi Załącznik nr 1, który znaleźć można na końcu tego dokumentu.

2. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę i tym samym może wygrać nagrodę
tylko 1 raz w czasie trwania konkursu.

3. Niniejsze Informacje Dodatkowe do konkursu stanowią niepodzielną całość wraz z 
Regulaminem Ogólnym Konkursów Radia 7, z którym można się zapoznać na stronie 
internetowej www.radio7.pl.
3.1 W przypadku kolizji zapisów niniejszych Informacji Dodatkowych z zapisami ogólnego
Regulaminu Konkursów, o którym mowa w punkcie 3 powyżej zastosowanie mają zapisy 
niniejszych Informacji Dodatkowych.
3.2 Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację zapisów Regulaminu Ogólnego 
Konkursów Radia 7, o którym mowa w punkcie 3 powyżej wraz zapisami niniejszych 
Informacji Dodatkowych i zobowiązuje do ich przestrzegania.

II. Zadanie konkursowe, zgłoszenia, termin konkursu

1. Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu (w dowolny sposób), jak radio towarzyszyło 
Ci w trakcie wakacji? (zdjęcie, wideo, rysunek, piosenka etc.)

2. Konkurs będzie trwał od 05.07.2019 r. do 25.08.2019 r. 
3. Prace (materiały zgłoszeniowe) przyjmowane będą od 05 lipca 2019 r. do 09 sierpnia 2019 r.

włącznie (decyduje data wpływu do Organizatora).
4. Prace można nadsyłać pocztą na adres: Radio 7, ul. Żwirki 21 B, 06-500 Mława z dopiskiem

“Wakacje z Siódemką”. 
Materiały w wersji elektronicznej można przesyłać na adres: redakcja@radio7.pl w temacie 
wiadomości wpisując “Wakacje z Siódemką”.

5. W każdym zgłoszeniu do konkursu należy podać imię i nazwisko, wiek (w przypadku 
osób niepełnoletnich) oraz numer telefonu do kontaktu. Jeśli osoba zgłaszająca jest 
niepełnoletnia, musi ona także do zgłoszenia dołączyć podpisane oświadczenie 
rodzica/opiekuna (Załącznik 1 dostępny poniżej – jeśli zgłoszenie przesyłane jest w formie 
elektronicznej, oświadczenie może być przesłane w formie skanu dokumentu).

III. Nagrody, rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród

1. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator lub partnerzy biznesowi Organizatora.
2. Nagrody rzeczowe przyznawane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

 dzieci i młodzież do lat 18,

 dorośli.
3. Nagrodami w konkursie są: 

Kategoria „dzieci i młodzież do lat 18”
- 1 miejsce – urządzenie wielofunkcyjne
- 2 miejsce – akcesoria audio
- 3 miejsce – akcesoria komputerowe
Kategoria „dorośli”
- 1 miejsce – urządzenie wielofunkcyjne
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- 2 miejsce – akcesoria audio
- 3 miejsce – akcesoria komputerowe

4. Nagrody otrzymają uczestnicy, którzy zdobędą w konkursie pierwsze, drugie i trzecie 
miejsce w każdej ze wskazanych wyżej kategorii wiekowych.

5. Zwycięzców konkursu wyłoni Komisja Konkursowa, którą powoła Organizator. Decyzje 
Komisji dotyczące rozstrzygnięcia konkursu są ostateczne i wiążące dla Uczestników.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 19 sierpnia 2019 roku o godz. 10.00 w 
siedzibie Organizatora, a Zwycięzcy zostaną niezwłocznie drogą telefoniczną 
zaproszeni z uroczyste wręczenie nagród.

7. Wręczenie nagród odbędzie się 25 sierpnia 2019 roku w godz. 16:00 – 18.00 podczas 
wydarzenia „Piknik Kulinarny” w Żurominie.

8. W razie nieobecności Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej i o sposobie odebrania 
nagrody telefonicznie.

9. Organizator oświadcza, że łączna wartość nagród dla Zwycięzcy w konkursie nie przekracza
kwoty 2 000 zł (zgodnie z art. 21 pkt 1 ppkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych nagroda jest zwolniona z podatku).

10. Nagród rzeczowych w konkursie nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inne
nagrody rzeczowe.

IV.  Pozostałe informacje

1. Organizator ma prawo do nieodpłatnego publikowania w środkach masowego przekazu 
(radio, Internet, prasa, ulotki, inne) danych identyfikujących uczestników konkursu, tj.: 
imię, nazwisko, wiek, ich wizerunku i głosu utrwalonego w czasie trwania konkursu oraz 
prac przez nich zgłoszonych do konkursu.
1.1 Uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem dobrowolnej zgody na nieodpłatne 
przekazanie i publikację danych wymienionych w punkcie 1 powyżej. Zgoda ta nie jest 
ograniczona czasowo.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszych Informacjach 
Dodatkowych do konkursu "Wakacje z Siódemką". 

3. Niniejsze Informacje Dodatkowe do konkursu wraz z Regulaminem Ogólnym Konkursów 
organizowanych przez Radio 7 są dostępne dla każdego zainteresowanego za 
pośrednictwem strony internetowej www.radio7.pl w zakładce „Regulaminy”.

Wersja z dnia 05.07.2019
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Załącznik nr 1 do Informacji Dodatkowych do konkursu  "Wakacje z Siódemką"

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego (imię i nazwisko, wiek)
…………………………………………………………………………
w konkursie "Wakacje z Siódemką", którego organizatorem jest Media 7 Sp. z o.o. z 
siedzibą w Mławie, ul. Żwirki 21 B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS 0000468850 (dalej Radio 7).

Przeczytałem/am i akceptuję:
 Regulamin Ogólny Konkursów organizowanych przez „Radio 7”, za pośrednictwem 

strony internetowej www.radio7.pl oraz na profilach Radia 7 znajdujących się w 
portalach społecznościowych,

 Informacje Dodatkowe do konkursu "Wakacje z Siódemką"

oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez 
Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. /Dz.U.Nr.101 z 
2002r.,poz.926 z póź. zm./

Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie zgłaszanej pracy konkursowej 
oraz danych dziecka/podopiecznego: imię i nazwisko, wieku, głosu i wizerunku w 
materiałach informacyjnych oraz kampaniach, przedsięwzięciach, wystawach i 
wydawnictwach informacyjnych, promocyjnych i prasowych.

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby ww. 
konkursu,
2) podanie danych jest dobrowolne,
3) mam prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania lub zażądania ich usunięcia.

…………                                       …………………………………….
Data                                         czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego


