
Regulamin konkursów w Radiu UKSW 

Regulamin konkursów organizowanych na antenie Radia UKSW, na stronie 

www.radio.uksw.edu.pl oraz na profilach Radia UKSW w serwisach społecznościowych, nie 

będących grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych 

(Dz.U.2009 nr 201 poz. 1540). 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursów jest Radio UKSW (ogólnouczelniana rozgłośnia UKSW). 

2. Konkursy są realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Uczestnikami Konkursu może być każdy bez względu na wiek, płeć, wykonywany zawód 

itp.Z wyłączeniem: 

- pracowników fundatorów nagród 

- pracowników i praktykantów Radia UKSW 

- innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu 

- osób najbliższych wobec pracowników i innych osób, które brały udział w organizowaniu 

Konkursu. 

4. Każdy, z wyłączeniem osób, o których mowa w punkcie 4, § 1, ma prawo brać udział w 

konkursach nieograniczoną liczbę razy. Na antenie można wygrać dwa razy w ciągu tygodnia, 

po drugim wygranym konkursie słuchacz nie ma prawa do innych nagród w danym tygodniu. 

§ 2 Zasady uczestnictwa w konkursachKonkursy polegają na udzieleniu odpowiedzi na 

zadane na antenie lub na stronie internetowej, fanpagu na platformie Facebook pytanie we 

wskazanym terminie, według wskazanego schematu. 

1. Nagrodę w Konkursach mogą stanowić: nagroda rzeczowa lub 

bilet/karnet/zaproszenie upoważniający np. do uczestnictwa w imprezie kulturalnej lub 

innej, bądź do korzystania z obiektów sportowych, albo prawo do uczestnictwa w 

programie Radia UKSW w zaproponowanej na antenie formie. 

2. Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny. 

3. Zwycięzca wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych Radiu UKSW w celu 

realizacji uprawnień wynikających z nagrody. 

4.  Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O 

ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.) 



5. Nagrodę należy odebrać według zasad wskazanych przez Radio UKSW. 

6. W przypadku, gdy odbiór Nagród następuje osobiście w siedzibie Radia UKSW, nie 

zgłoszenie się do siedziby Radia UKSW, w celu odebrania nagrody, w terminie 30 dni 

od daty rozstrzygnięcia konkursu, oznacza wygaśnięcie prawa do tej nagrody i 

powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Radia UKSW. 

7. W przypadku, gdy wartość nagrody przekracza ustawową kwotę 760 zł Organizator 

zobowiązuje się do opłacenia podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości 

nagrody. Chyba, że szczegółowy regulamin stanowi inaczej.  

 § 3 Postanowienia końcowe 

1. Zgłaszając się do udziału w konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 

zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom. 

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

3. Regulamin jest dostępny na stronie www.radio.uksw.edu.pl. 

 


