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Regulamin konkursu 

„ 28- lecie Radia Emaus” 

 

1. Organizator i czas trwania Konkursu 

 

a) Organizatorem Konkursu „28-lecie Radia Emaus” jest  Święty Wojciech Dom Medialny  

sp. z o.o., z siedzibą  w Poznaniu (61-245), ul. Chartowo 5, zarejestrowana w Krajowym 

Rejestrze Sądowym pod numerem 0000095729 zwana dalej Organizatorem. 

b) Organizatorem wycieczki do Libanu jest  Biuro Podróży Wratislavia Travel Mariusz 

Podgórski,  z siedzibą: 50-231 Wrocław, ul. Słowiańska 8, Tel. 71 372 74 59,   tel. 502611056 

www.wtr.pl, e-mail biuro@wtr.pl , NIP : 895-143-70-19    REGON 930978680. 

c) Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 9 marca do 23 marca 2023 roku. 

 

2. Konkurs i warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

a) Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski, spełniająca wymogi 

formalnoprawne związane z przekroczeniem granic państw i pobytem w Libanie. 

b) Konkurs jest realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

c) Uczestnikami konkursu nie mogą zostać pracownicy i współpracownicy Organizatora i Biura 

Podróży 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. 

d) Uczestnicy Konkursu, poprzez fakt przystąpienia do niego, wyrażają zgodę na wykorzystanie 

przez Organizatora podanych przez niech danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia 

Konkursu. W szczególności wyrażają zgodę na wyemitowanie na antenie stacji radiowej Radia 

Emaus oraz opublikowanie w materiałach związanych z Konkursem swoich danych 

osobowych. 

e) Konkurs organizowany jest przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie i uzupełniany komunikatami podawanymi na antenie stacji radiowej Radio Emaus. 

f) Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, a przystępując  

do Konkursu potwierdza, że akceptuje jego postanowienia. 

 

3. Uczestnicy, zasady Konkursu i jego przebieg 

 

a) Konkurs ma charakter otwarty i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowej Radia Emaus. 

b) Na antenie Radia Emaus każdego dnia roboczego, począwszy od 9 marca do 22 marca 2023 

roku w godzinach 9:15 i 15:15 wyemitowane zostaną pytania związane z Libanem, będących 

jednocześnie konkursowymi zagadkami. Każdego dnia konkursu będzie emitowane jedno 

pytanie. Konkursowe zadanie polega na wysłaniu danego dnia smsa na numer SMS PREMIUM 

7248 (koszt 2 zł + VAT) podanego na antenie radia z prawidłową odpowiedzią. Na poprawną 

odpowiedź przypada jeden punkt. Zdobyte punkty przypisane zostaną do danego numeru 

telefonu. Punktów nie można przenosić lub przepisywać na poczet innego numeru. Udzielenie 

błędnej odpowiedzi równoznaczne będzie z brakiem przyznania punktu. Jedna osoba  może 

wysłać tylko jedną odpowiedź na dane pytanie z danego numeru telefonu. Każda kolejna 
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odpowiedź przesłana z tego samego numeru nie zostanie uwzględniona i nie zostaną za nią 

naliczone punkty.  

c) Udział w Konkursie może brać nieograniczona liczba Uczestników. Każdy uczestnik może 

wysłać sms na numer SMS PREMIUM  celem udzielenia odpowiedzi na wyemitowane pytanie.  

d) Uczestnik, który w trakcie trwania Konkursu zdobędzie największą liczbę punktów, otrzyma 

nagrodę. 

e) Zwycięzca zobowiązany będzie do podania redaktorowi (poza anteną) swojego imienia  

i nazwiska, miejsca zamieszkania oraz numeru telefonu.  

 

4. Wyniki Konkursu i ogłoszenie Zwycięzców 

 

a) Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zdobędzie największą liczbę punktów. 

b) W przypadku dwóch lub więcej osób z największą ilością punktów, nagroda zostanie przyznana 

osobie, która najszybciej udzieliła poprawnych odpowiedzi. 

c) Wyniki Konkursu oraz informacja o Zwycięzcy będzie wyemitowana na antenie Radia Emaus 

oraz opublikowana przez Organizatora na stronie internetowej: www.radioemaus.pl i profilu na 

portalu Facebook https://www.facebook.com/RadioEmausPoznan/, a także w trakcie 

oficjalnego wręczenia nagrody, na co każdy Finalista wyraża zgodę, przystępując  do Finału 

Konkursu i podając swoje dane osobowe. 

 

5. Komisja konkursowa 

 

Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz do jego rozstrzygnięcia powołana zostaje 

Komisja, w skład której wchodzą minimum trzej przedstawiciele Organizatora. 

 

6. Nagrody 

 

a) Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę główną, którą jest zasponsorowana wycieczka do 

Libanu przez Organizatorów. 

b) Wycieczka do Libanu zorganizowana będzie przez Biuro Podróży Wratislavia Travel. Biuro 

podróży jest podmiotem odpowiedzialnym za organizację i przebieg wycieczki. 

c) Informacje na temat wycieczki dostępne są na stronie www.radioemaus.pl i stanowi załącznik 

do niniejszego regulaminu. 

d) Wszelkie pytania na temat organizacji i przebiegu wycieczki należy kierować do Biura Podróży. 

e) Zwycięzca Konkursu zdobywając nagrodę przekraczającą wartością kwotę zwolnioną od 

podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z artykułem 21 ust. 1 punkt 68 ustawy z 

dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze 

zm.), zobowiązany jest do wpłacenia w Biurze Podróży podatku dochodowego w wysokości 10 

% wartości nagrody przed odebraniem nagrody. Biuro Podróży przekaże wpłacony podatek do 

Urzędu skarbowego. 

f) Wygrane nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny, ani prawo do 

nich nie może być przeniesione na żadną osobę trzecią. 

g) Wycieczka przeznaczona jest dla dwóch osób. 

h) Organizator zastrzega, iż Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest pokryć koszty wstępów, 

biletów w wysokości  500 dolarów (słownie pięćset dolarów) we własnym zakresie.  

 

7. Przyznawanie i odbiór nagród 

https://www.facebook.com/RadioEmausPoznan/
http://www.radioemaus.pl/
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a) Warunkiem uzyskania nagrody jest wygrana w finale i osobisty odbiór nagrody  

w siedzibie Organizatora. Wręczenie nagrody odbędzie się w dniu ustalonym wcześniej  

ze zwycięzcą. 

b) Odebranie imiennego vouchera musi nastąpić w terminie 7 dni roboczych od daty wygrania 

nagrody, pod rygorem utraty prawa do niej. 

c) Warunkiem koniecznym do odbioru imiennego vouchera i uczestnictwa w wycieczce do Libanu 

jest posiadanie ważnego przynajmniej pół roku paszportu, bez stempli wjazdowych do Izraela 

oraz wpłata do kasy Biura Podróży podatku, o którym mowa w punkcie 6.e. 

d) Uczestnik, który zgłosi się po odbiór Wygranej, w celu wydania nagrody zobowiązany jest 

wypełnić formularz, zawierający następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer 

telefonu,  oraz złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych 

danych osobowych (wzór oświadczenia stanowi załącznik do regulaminu Konkursu).  

e) W przypadku ustalenia, że zdobywca nagrody nie spełnia warunków wskazanych  

w niniejszym Regulaminie, traci automatycznie prawo do nagrody, a w wypadku ujawnienia 

tego faktu już po jej wręczeniu, będzie zobowiązana do zwrotu nagrody.  

W takiej sytuacji Organizator uprawniony będzie do przyznania nagrody Uczestnikowi, który 

zajmował kolejne miejsce w Konkursie lub do odstąpienia nagrody. 

f) Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału  

w nim (a po jego zakończeniu także odmówić wydania nagrody) Uczestnika, w stosunku do 

którego powziął uzasadnione podejrzenie o działanie sprzeczne z niniejszym Regulaminem. 

Informacje w przedmiocie usuniętych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich 

wyraźną prośbę skierowaną na adres mailowy: studio.emaus@swietywojciech.pl 

g) Przed wydaniem nagród Organizator zweryfikuje dane Zwycięzców Konkursu na podstawie 

ich dowodów osobistych. 

h) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników niewłaściwych, 

nieprawdziwych lub niepełnych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie 

przez Organizatora nagród. 

 

8. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu 

 

a) Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest  Święty Wojciech Dom 

Medialny sp. z o.o., z siedzibą  w Poznaniu (61-245), ul. Chartowo 5, zarejestrowana  

w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000095729 zwane w całej treści Regulaminu 

Organizatorem. 

b) Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia 

udziału w Konkursie.  

c) Podane przez Uczestników Konkursu dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora  

w celu realizacji Konkursu, w zakresie koniecznym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia 

zwycięzców, ich identyfikacji oraz w zakresie umożliwiającym wydanie  

i realizację przyznanych nagród.  

d) Uczestnicy  przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych 

osobowych w celach określonych w punkcie 8.c, a Finaliści Konkursu dodatkowo na podanie 

do publicznej wiadomości ich  imienia i nazwiska i miejscowości zamieszkania w sposób 

określony w punkcie 4.b. 

e) Podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora danych osobowych podanych przez 

Uczestników Konkursu jest ich niezbędność wywiązania się z obowiązku przeprowadzenia i 
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rozstrzygnięcia Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem tj. art. 6 ust. 1 lit. c) 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od 

dnia 25.05.2018 r. (dalej „RODO”). 

f) Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora przez okres 

trwania konkursu, a dane osobowe Finalistów również przez okres przedawnienia roszczeń 

związanych z udziałem w konkursie, a także okres dochodzenia ewentualnych roszczeń i okres 

dokonania rozliczeń publicznoprawnych. 

g) Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej  

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 

zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem 

czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

h) Dane osobowe Zwycięzców Konkursu będą udostępnione przez Organizatora Biuru podróży 

Wratislavia Travel do przetwarzania wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla organizacji 

pielgrzymki będącej przedmiotem nagrody w Konkursie i będą przetwarzane przez Biuro 

Podróży przez okres trwania pielgrzymki oraz okres przedawnienia roszczeń związanych  

z udziałem w pielgrzymce, a także okres dochodzenia ewentualnych roszczeń i okres dokonania 

rozliczeń publicznoprawnych. 

i) Każdy, kto podał Organizatorowi Konkursu swoje dane osobowe ma prawo do: 

- żądania uzyskania dostępu do swoich danych; 

- żądania sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe i ich uzupełnienia, jeżeli są 

one niekompletne;  

- żądania usunięcia swoich danych osobowych (jeżeli Organizator udzieli odmowy usunięcia 

danych, to będzie to wynikać z prawnie uzasadnionych podstaw, które są nadrzędne wobec 

interesów, praw i wolności podmiotu danych);  

- żądania ograniczenia przetwarzania w określonych przypadkach; 

- żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (jeżeli Organizator udzieli 

odmowy usunięcia danych to będzie to wynikać z prawnie uzasadnionych podstaw, które są 

nadrzędne wobec interesów, praw i wolności podmiotu danych).  

- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

w każdym przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora 

niezgodnie z prawem. 

j) kontakt w sprawie ochrony danych z  Inspektorem Ochrony Danych Organizatora – na adres e-

mail daneosobowe@swietywojciech.pl lub pisemnie na adres podany w punkcie 8.a. 

 

9. Postanowienia końcowe 

 

a) Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku - zdjęć, wykonanych 

w związku z realizacją Konkursu - w materiałach promocyjno-informacyjnych Organizatora. 

b) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn, a także 

przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia. 

c) Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, przy zastosowaniu 

odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu. 

d) Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, 

zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku  

mailto:daneosobowe@swietywojciech.pl
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w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z dn. 30.11.2009 

r. DZ.U. 2009.201.1540 ze zm.).  

e) Wszelkie zastrzeżenia związane z Konkursem mogą być kierowane do jego Organizatora 

wyłącznie w formie pisemnej, na adres siedziby: Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o., z 

siedzibą  w Poznaniu (61-245), ul. Chartowo 5 

f) Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: www.radioemaus.pl 

g) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosowane odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

 

              

 

 

http://www.radioemaus.pl/

