
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH BRITAM DLA RADIA CCM

REGULAMIN KONKURSU 

 

1. Organizatorem konkursu jest Radio CCM Sp. z o. o., ul. Pszczynska 44a, 44-100 Gliwice

NIP: 548-16-08-490. 

2. Zasieg konkursu. Konkurs odbedzie sie na obszarze Slaska.

3. Czas trwania konkursu. Konkurs rozpoczyna sie 5.09.2022 i trwa do 30.09.2022.

4. Finał konkursu przewidziany jest na dzien 30.09.2022.

5. Nagroda główna. Wyłonienie zwyciezcy konkursu.

Zwyciezca konkursu i laureatem nagrody głównej zostanie osoba, która dnia 30.09.2022 po 
zapowiedzi prezentera dodzwoni sie do studia jako pierwsza i prawidłowo odpowie na trzy pytania. 
Pytania beda dotyczyć zwrotów, wyrażen i idiomów angielskich nauczanych przez native speakera 
prowadzacego radiowe lekcje jezyka angielskiego w terminie od 05.09.2022 do 30.09.2022. 

W odpowiedzi na pytania konkursowe należy podać zwroty, wyrażenia i idiomy nauczane we 
wskazane przez prezentera 3 dni.

Nagrodą główną w Konkursie jest pakiet dwóch kursów jezyków obcych w Szkole Jezyków 
Obcych Britam. 

W skład pakietu wchodzi:

• roczny grupowy kurs jezyka angielskiego dla osoby dorosłej, nastolatka lub dziecka w 
wieku od 4 lat

•  oraz dowolny grupowy kurs innego jezyka z oferty Szkoły Jezyków Obcych Britam dla 
osoby dorosłej.

• Kurs odbywa sie w siedzibie głównej lub filii Szkoły Jezyków Obcych Britam

• Kursy wchodzace w skład nagrody głównej w Konkursie musza znajdować sie w aktualnej 
ofercie Szkoły Jezyków Obcych Britam.

6. Nagrody dnia. 

W Konkursie zostana przyznane także nagrody dnia. Laureatem nagrody dnia zostanie osoba, która 
po zapowiedzi prezentera dodzwoni sie do studia jako pierwsza i prawidłowo odpowie na pytanie 
dnia. Pytania dnia dotyczyć beda Szkoły Jezyków Obcych Britam i Radia CCM.

Nagrodą dnia jest voucher upoważniajacy do udziału w 4 grupowych zajeciach konwersacyjnych 
z native speakerem w Szkole Jezyków Obcych Britam w roku szkolnym 2022/23.

7. Dane osobowe.

Dane osobowe sa niezbedne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygniecia. Uczestnikom 
przysługuje prawo wgladu do informacji dotyczacych danych osobowych, prawo do składania 
wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żadania zaprzestania przetwarzania danych 
osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub cofniecie 
zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w Konkursie. 



8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Uczestnicy Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie automatycznie wyrażaja zgode na 
wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w zwiazku z organizacja i 
przeprowadzeniem Konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, 
nazwiska, miejsca zamieszkania na liscie zwyciezców. 

9. Uczestnicy Konkursu. 

Uczestnikiem Konkursu, na warunkach okreslonych w regulaminie, może być każda osoba 
fizyczna, pełnoletnia, zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu. 

Uczestnikami Konkursu nie moga być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej 
rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzenstwo, rodzice) 

Wziecie udziału w Konkursie jest równoznaczne:

• z akceptacja regulaminu konkursu, 

• ze zobowiazaniem sie do przestrzegania zasad okreslonych w regulaminie, 

• z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbedne do wziecia udziału w 
konkursie. 

10. Komisja Konkursowa. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu 
Organizator powoła jednoosobowa Komisje Konkursowa.

11. Przebieg Konkursu.

• Konkurs rozpocznie sie dnia 5 wrzesnia 2022 i bedzie trwał do 30 wrzesnia 2022 z 
wyłaczeniem sobót i niedziel.

• Uczestnik zgłasza cheć wziecia udziału w Konkursie poprzez kontakt telefoniczny pod 
numer (32) 775 00 003

• Każdego dnia trwania Konkursu, w godzinach 13.00-14.00 zostanie zadane pytanie dnia i 
przyznana nagroda dnia zgodnie z punktem 6 regulaminu.

• W dniu 30 wrzesnia 2022 zostanie przyznana nagroda główna zgodnie z punktem                
5 regulaminu.

• Laureat nagrody zostanie poinformowany przez prezentera o warunkach odbioru nagrody.

• Każdy uczestnik może zostać laureatem konkursów organizowanych przez Radio CCM 
maksymalnie jeden raz w miesiacu. Każdy uczestnik może wziać udział w jednym 
konkursie tylko jeden raz (wyznacznikiem konkursu jest sponsor konkursu). Zgodnie z 
powyższa zasada uczestnik może zostać laureatem nagrody dnia jeden raz w czasie trwania 
Konkursu. Zdobycie nagrody dnia nie wyklucza uczestnika Konkursu z ubiegania sie o 
nagrode główna.

• Powyższa zasada dotyczy także: najbliższej rodziny laureata Konkursu, o czym decyduje to 
samo nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu (w przypadkach szczególnych). W jednym 
Konkursie (niezależnie od długosci jego trwania) nie może brać udziału wiecej niż jedna 
osoba z rodziny.

• W przypadku nadużyć uczestników konkursów wszelkie rozstrzygniecia dokonywane sa 
wyłacznie przez Organizatora.



12. Ogłoszenie wyników Konkursu. 

• Prezenter powiadomi zwyciezce Konkursu o przyznaniu nagrody podczas kontaktu 
telefonicznego. 

• Prezenter poinformuje także zwyciezce o warunkach odbioru nagrody oraz poprosi o 
podanie danych, tj. imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego. 

13. Odbiór nagród i podatek.

• Laureaci nagrody głównej oraz nagród dnia moga odebrać nagrody Biurze Reklamy Radia 
CCM w Gliwicach w ciagu 14 dni od daty wygrania.

•  Jesli nagroda nie zostanie odebrana w terminie, przejdzie ona na własnosć Organizatora lub
zostanie przekazana Fundatorowi. 

• Nagrody w Konkursie nie podlegaja wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pienieżny .

• W przypadku, gdy wartosć nagrody przekracza kwote zwolniona od podatku dochodowego 
od osób fizycznych, zgodnie z artykułem 21 ust. 1 punkt 68) ustawy z dnia 26.07.1991r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016r. poz. 2032 ze zm.) laureat 
zobowiazuje sie do opłacenia podatku dochodowego w wysokosci 10 % wartosci nagrody.

14. Reklamacje

• Reklamacje moga być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczecia 
Konkursu, najpózniej w ciagu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które wpłyna po 
tym terminie nie beda uwzgledniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

•  Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imie, 
nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczyne reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz 
podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres redakcji. 

• Reklamacje rozpatrywane beda w ciagu 7 dni od dnia ich wpływu.

15. Postanowienia końcowe

• Niniejszy regulamin zostanie udostepniony uczestnikom Konkursu do wgladu w siedzibie 
Organizatora oraz jest dostepny na stronie internetowej Organizatora.

• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, a co za tym idzie także tresci 
regulaminu. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za skutecznosć połaczenia na antene.                  
Przerwanie połaczenia lub niedopełnienie zasad okreslonych w warunkach Konkursu, w tym
nieprzekazanie danych ze strony laureata Konkursu skutkuja wykluczeniem z Konkursu.

• Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem, reguluje regulamin konkursowy
Radia CCM, dostepny na stronie www.radioccm.pl 


