
REGULAMIN KONKURSU

„ NO TO… LECIMY”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa Konkursu: NO TO… LECIMY.

2. Podmiotem urządzającym konkurs, zwanym dalej „Organizatorem”, jest

Radio CCM Sp. z o. o. ul. Pszczyńska 44 A, 44-100 Gliwice, NIP: 548- 16-

08-490, Regon: 070569240, KRS: 0000135024 - Sąd Rejonowy w

Gliwicach – X Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 1.874 400,00

zł.

3. Obsługę̨ i  oprzyrządowanie  techniczne  niezbędne  do  przeprowadzenia

konkursu zapewnia Radio CCM Sp. z o. o.

4. Zasięg konkursu: Konkurs odbędzie się̨ na obszarze Górnego Śląska.

5. Czas trwania konkursu. Konkurs odbędzie się̨  w terminie: od 4 lipca  2022

roku do 29 lipca 2022 roku. Finał konkursu odbędzie się w piątek 29 lipca

2022 roku.

6. Konkurs składa się z finałów: dziennych, tygodniowych i jednego – finału

miesiąca (FINAŁ KONKURSU).

7. Zadaniem uczestnika jest uważne słuchanie radia i  zapamiętanie miejsc

radiowych podróży, ponieważ tego dotyczyć będzie pytanie finału miesiąca.

8. W finałach dziennych (organizowanych od poniedziałku do czwartku) po

godz. 13.00 wygrywa osoba, która odgadnie miejsce naszej radiowej

podróży (nazwa miasta, wyspy lub kraju) po odpowiednich podpowiedziach

podawanych na antenie przez Prezentera.

9. W finałach tygodniowych (organizowanych w piątki) po godz. 13.00

wygrywa osoba, która odpowie na pytanie Prezentera dotyczące miejsc

z finałów dziennych (nazwa miasta, wyspy lub kraju).

10.W FINALE MIESIĄCA (organizowanym w piątek, 29 lipca) po godz. 13.00

wygrywa osoba, która po pierwsze: odgadnie miejsce naszej radiowej

podróży  w  dniu  finału,  po  drugie:  odpowie  na  pięć  pytań  Prezentera

dotyczących miejsc podróży finałów dziennych z wcześniejszych



programów  (możliwe,  że  od  samego  początku)  oraz  po  trzecie:  poprawnie

rozwiąże test wiedzy z funkcjonowania Portu Lotniczego Katowice –

Pyrzowice, składający się z trzech pytań (konieczne jest udzielenie 3

prawidłowych odpowiedzi na 3 zadane pytania).

11.Jeżeli uczestnik udzieli złej odpowiedzi na któreś z finałowych pytań,

gra zostaje przerwana, a Prezenter zaprasza do zabawy kolejną 

osobę.

DANE OSOBOWE

1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia konkursu i

jego  rozstrzygnięcia.  Uczestnikom  przysługuje  prawo  wglądu  do  informacji

dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora

o  ich  poprawienie  oraz  prawo żądania  zaprzestania  przetwarzania  danych

osobowych.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Radio CCM.

UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być́ każda

osoba  fizyczna,  pełnoletnia  (z  zastrzeżeniem  pkt.  2  regulaminu  dot.

uczestników konkursu),  zamieszkała na terenie Polski,  która spełni  warunki

regulaminu.

2. Uczestnikami konkursu nie mogą̨ być pracownicy organizatora oraz członkowie ich

najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice).

3. Wzięcie  udziału  w  konkursie  jest  równoznaczne:  z  akceptacją  regulaminu

konkursu; ze zobowiązaniem się̨ do przestrzegania zasad określonych w

regulaminie; z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki

niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

KOMISJA KONKURSOWA

1. W celu   zapewnienia   prawidłowej   organizacji   i   przebiegu   konkursu,

a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń́ do konkursu

oraz  dokonania  wyboru  zwycięzców  konkursu,  Organizator  powoła  1-osobową

Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdzie osoba

wytypowane przez Organizatora.



PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się̨ 4.07.2022 i potrwa do 29.07.2022.

2. Finał konkursu odbędzie się w dniu 29.07.2022 o podanej przez prezentera 

godzinie.

3. Uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału w konkursie poprzez kontakt

telefoniczny pod numer (32) 775 00 00.

4. Koszt połączenia telefonicznego według stawki danego operatora.

NAGRODY

1. W finale codziennym nagrodą jest zestaw gadżetów od Katowice Airport oraz 

Radia CCM.

2. W finale tygodnia nagrodą jest zestaw gadżetów od Katowice Airport i Radia

CCM oraz PAKIET PREMIUM przekazany przez Katowice Airport, w którego

skład wchodzi: darmowy parking przy lotnisku dla jednego pojazdu na okres

7 dni, fastrack i salonik biznesowy dla 4 osób – całość o wartości 880 pln.

3. W finale miesiąca nagrodą jest zestaw gadżetów od Katowice Airpor i Radia

CCM oraz pakiet premium przekazany przez Katowice Airport,  a także nagroda

główna – voucher o wartości 5 tysięcy złotych od biura podróży Itaka.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

1. Prezenter  powiadomi  zwycięzcę̨ Konkursu  o  przyznaniu  nagrody  podczas

kontaktu  telefonicznego.  Prezenter  poinformuje  także  zwycięzcę  o  warunkach

odbioru nagrody oraz poprosi o podanie danych kontaktowych zwycięzcy

konkursu.

2. Laureat  konkursu,  na  prośbę  organizatora,  zobowiązany  jest  do  nieodpłatnego

udzielenia prawa do własnego wizerunku na potrzeby promocyjno-

marketingowe organizatora konkursu.

ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK

1. Laureat konkursu odbierze nagrodę̨  osobiście w siedzibie Radia CCM przy ul.

Pszczyńskiej 44a w Gliwicach w godzinach 9:00 – 16:00 od poniedziałku do

piątku.



2. Każdy uczestnik może zostać laureatem finałów dziennych i tygodniowych tylko

jeden raz. Niezależnie od tego może wziąć udział w finale miesiąca.

3. W konkursie  nie  może brać  udziału  więcej  niż  jedna osoba z  rodziny (o  czym

decyduje to samo nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, itp.).

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia

rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród.

2. Reklamacje, które wpłyną po tym terminie nie będą uwzględniane, niezależnie od

daty stempla pocztowego.

3. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać:

imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji  wraz z jej

uzasadnieniem  oraz  podpis.  Reklamacja  powinna  zostać  przesłana  listem

poleconym na adres redakcji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu

w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na stronie www.radioccm.pl.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie

także treści regulaminu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ciągłość/jakość połączenia na

antenę.

3. W przypadku przerwania połączenia  udział  uczestnika  w konkursie  zostaje

przerwany.

4. Wykluczona  z  konkursu  zostaje  osoba,  która  nie  przekaże  swoich  danych

osobowych.
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