
REGULAMIN KONKURSU 

„URODZINY MELORADIA” 

(dalej „Regulamin”) 

 

A Postanowienia ogólne. 

 

1. Konkurs „URODZINY MELORADIA” (dalej: „Konkurs”) jest organizowany przez Eurozet Radio Sp. z 

o. o. z siedziba w Warszawie przy ul. Żurawiej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042292, posiadającą numer 

identyfikacji podatkowej NIP 526-21-25-395 oraz numer statystyczny REGON 017270730, z kapitałem 

zakładowym w wysokości 70 743 500,00 PLN (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator. 

 

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, 

posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.  

 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału: 

a) pracownicy oraz współpracownicy Organizatora lub spółek powiązanych z nim kapitałowo; 

b) inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu; 

c) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoby będące wobec 

takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą 

pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we 

wspólnym pożyciu. 

 

B. Czas trwania Konkursu. 

 

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na antenie Meloradio sieć (dalej: „Meloradio”) od 

poniedziałku do piątku w dniach od 4 września 2018 roku do 31 października 2018 roku w godzinach 

między 6:00 a 18:00 wskazanych na antenie (dalej: „Czas trwania Konkursu”). Każdego dnia w Czasie 

trwania Konkursu  przeprowadzona zostanie: 1. jedna runda (dalej „Runda”), przy czym każda Runda 

składać się będzie z etapu zgłoszeniowego (dalej: „Etap Zgłoszeniowy”) i  finału (dalej „Finał”) oraz 2. 

jeden finał główny (dalej „Finał Główny”). Każdorazowo czas trwania Etapu zgłoszeniowego do każdej 

Rundy zostanie określony na antenie Meloradia przez prowadzącego audycję. W każdej Rundzie przyznana 

zostanie jedna nagroda niespodzianka, w Finale Głównym przyzna zostanie nagroda główna. 

 

 

 

C. Komisja Konkursowa. 

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny 

prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania reklamacji 

oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową (dalej: „Komisja”) oraz 

Przewodniczącego Komisji (dalej: „Przewodniczący”), składająca się z dziennikarzy oraz przedstawicieli 

Organizatora, w tym osoby czuwającej nad prawidłowym przebiegiem obrad Komisji.  

 

D. Nagrody. 

 

1. W Konkursie przewidziane są następujące rodzaje nagród: 

 

a) 1 (słownie: jeden) samochód osobowy marki Honda Civic, rok produkcji 2018, o wartości 73.252,00zł 

(słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote) brutto wraz z dodatkową nagroda 

pieniężną stanowiąca równowartość podatku od wygranej w wysokości 8.139,00 zł (słownie: osiem 

tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych) (dalej: „Nagroda główna”); 

b) 42 (słownie: osiemdziesiąt cztery) nagrody niespodzianki (dalej: „Nagroda niespodzianka”) każda o 

minimalnej wartości 100,00 zł brutto oraz o maksymalnej wartości 2.000,00 zł brutto. Nagrody 

niespodzianki będą każdorazowo wskazywane i opisywane na antenie Meloradio.  

 



2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości nagród w pieniądzu, ani o 

zmianę na inną nagrodę. 

 

3. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę niespodziankę. 

 

E. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu. 

 

1. Codziennie podczas trwania Etapu Zgłoszeniowego prowadzący audycję będą komunikowali na antenie 

zadanie konkursowe wskazane poniżej (dalej: „Zadanie”).  

 

2. Zadaniem uczestnika będzie sformułowanie życzeń urodzinowych dla Meloradia i wysłanie ich w formie 

wiadomości w formacie SMS na numer podany przez prowadzącego, koszt: 3,69 zł z VAT, w czasie trwania 

dowolnej Rundy. Wiadomość SMS powinna być poprzedzona prefiksem wskazanym w danej Rundzie. 

Prefiksy wykorzystane w Rundach w Czasie trwania Konkursu zostaną wskazane z spośród następujących: 

RADIO, NIECH, SŁUCHAM, MOJE, NASZE, NAJLEPSZE, MUZYKA, TERAZ, KAŻDY, WSZYSCY, 

WRZESIEŃ, DOBRE, DOBRA, ZAGRAMY, ZABAWA, DOBRZE, BARDZO, BAWMY,  LUBIMY, 

WYMARZONE, WYMARZONY, JESZCZE, MIŁE, MIŁO, WYJĄTKOWA, RAZEM, MARZYMY, 

CHCEMY, MOŻEMY, JEST, LUBIMY, MELODIE, PRZYJEMNIE, MARZENIA, PAŹDZIERNIK, 

MUZYKA, MAMY, MELOURODZINY, DOBRA, POSŁUCHAJ, ODPOCZYNEK, RELAKS, 

PREZENTY, TORT, URODZINY – o łącznej długości 160 znaków, w tym spacje i znaki specjalne (znaki 

specjalne to wszelkie dodatkowe znaki poza literami z polskiego alfabetu, np. cyfra, myślnik, nawias, 

wykrzyknik, etc.). 

 

3. Prawidłowe wykonanie Zadania stanowi zgłoszenie do Konkursu (dalej „Zgłoszenie”), a osoba wysyłająca 

Wiadomość SMS staje się uczestnikiem konkursu (dalej „Uczestnik”) i czyni to we własnym imieniu. 

 

4. Zgłoszenie może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego, działającego w polskiej sieci 

komórkowej. Zgłoszenia wysyłane w sposób uniemożliwiający identyfikację Uczestnika jako abonenta 

numeru telefonu, z którego wysłano Wiadomość SMS nie biorą udziału w Konkursie. Z jednego numeru 

telefonu może nastąpić Zgłoszenie tylko jednego Uczestnika, przy czym jeden Uczestnik może przesłać 

dowolną liczbę Zgłoszeń w czasie trwania Etapu Zgłoszeniowego. 

 

5. Zgłoszenia są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system odbioru Zgłoszeń (dalej 

„Automatyczny System Odbioru Zgłoszeń”), który określa czas odbioru Zgłoszenia, mierzony według 

zegara Organizatora. Dane zarejestrowane przez Automatyczny System Odbioru Zgłoszeń są rozstrzygające 

dla ustalenia  czy Zgłoszenie nastąpiło w czasie trwania Etapu Zgłoszeniowego, a tym samym prawa 

uczestnictwa w Konkursie.   

 

6. Każde prawidłowo przesłane Zgłoszenie zostanie potwierdzone SMS-em zwrotnym przez Organizatora. 

 

7. W każdej Rundzie spośród wszystkich Zgłoszeń spełniających opisane w pkt. 1-6 powyżej warunki 

Konkursu, przesłanych w czasie trwania Etapu zgłoszeniowego danej Rundy Komisja, kierując się oceną 

pomysłowości i kreatywności , zgodnie z procedurą opisaną w pkt 8. i 9. poniżej, wybierze Zgłoszenia, 

których autorzy zostaną wpisani na Listę wchodzących do Finału danej Rundy. 

 

8. Przyznawanie Nagród niespodzianek:  W każdej Rundzie spośród wszystkich prawidłowo dokonanych 

Zgłoszeń przesłanych w Etapie Zgłoszeniowym do danej Rundy, Komisja  kierując się pomysłowością i 

kreatywnością Zgłoszenia, do  Finału każdej Rundy wybierze  maksymalnie dziesięć  Zgłoszeń (dalej 

„Lista”). Komisja na podstawie oceny pomysłowości i kreatywności Zgłoszeń sklasyfikuje Listę  w 

kolejności od 1 do 10, przy czym w wypadku tej samej liczby głosów oddanych na dane Zgłoszenie, głos 

decydujący ma Przewodniczący Komisji. Podczas każdego Finału przedstawiciel Organizatora oddzwoni do 

pierwszego Uczestnika z Listy. Jeżeli Uczestnik odbierze telefon i nie zerwie połączenia wygrywa Nagrodę 

niespodziankę wskazaną przez Organizatora w danej Rundzie (dalej „Zwycięzca”). W celu uzyskania 

połączenia przedstawiciel Organizatora będzie oczekiwał 5 (pięć) sygnałów, a w przypadku gdy numer 

będzie zajęty podejmie jeszcze jedną próbę połączenia. W przypadku gdy przedstawiciel Organizatora nie 

uzyska połączenia pomimo zastosowania procedury opisanej powyżej i zgodnie z pkt. G 2 i 3, zadzwoni do 

następnego w kolejności Uczestnika z Listy. Podczas każdego Finału, Przedstawiciel Organizatora może 

podjąć próbę skontaktowania się z nie więcej niż dziesięcioma Uczestnikami. Jeżeli prowadzącemu nie uda 

się połączyć z żadnym z Uczestników z Listy Nagroda niespodzianka wskazana w danej Rundzie pozostaje 

w dyspozycji Organizatora Konkursu.  



 

9. Do  Finału Głównego, w którym przyznana zostanie Nagroda główna, odbywającego się w dniu 31 

października 2018 roku, wejdą Zgłoszenia ze wszystkich List powstałych w Czasie trwania Konkursu. 

Komisja kierując się pomysłowością i kreatywnością każdego Zgłoszenia, oceni i wybierze dziesięć 

najlepszych Zgłoszeń ze wszystkich List, klasyfikując je – od najlepszego do najsłabszego w kolejności od 1 

do 10 (dalej: „Lista Finałowa”), przy czym w wypadku tej samej liczby głosów oddanych na dane 

Zgłoszenie, głos decydujący ma Przewodniczący Komisji. Podczas  Finału Głównego przedstawiciel 

Organizatora oddzwoni do pierwszego Uczestnika z Listy Finałowej. Jeżeli Uczestnik odbierze telefon i nie 

zerwie połączenia wygrywa Nagrodę główną (dalej: „Zwycięzca Finału Głównego”). W celu uzyskania 

połączenia przedstawiciel Organizatora będzie oczekiwał 5 (pięć) sygnałów, a w przypadku gdy numer 

będzie zajęty podejmie jeszcze jedną próbę połączenia. W przypadku gdy przedstawiciel Organizatora nie 

uzyska połączenia pomimo zastosowania procedury opisanej powyżej i zgodnie z pkt. G 2 i 3, zadzwoni do 

następnego w kolejności Uczestnika z Listy Finałowej. Przedstawiciel Organizatora może podjąć próbę 

skontaktowania się z nie więcej niż dziesięcioma Uczestnikami. Jeżeli prowadzącemu nie uda się połączyć z 

żadnym z 10 Uczestników z Listy Finałowej Konkursu, Nagroda główna pozostaje w dyspozycji 

Organizatora Konkursu. 

 

10. Uczestnik zobowiązuje się do bycia dostępnym pod  numerem telefonu z którego wysłał Zgłoszenie w 

Czasie trwania Konkursu. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem 

w celu weryfikacji Zgłoszenia konkursowego. 

 

11. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przeprowadzenie z nim na żywo rozmowy na antenie Meloradio lub 

nagranie rozmowy z nim przeprowadzonej i wyemitowanie jej na antenie Meloradio. Rozmowa będzie 

dotyczyć Konkursu i Zgłoszenia przesłanego przez danego Uczestnika i może być wyemitowana na antenie 

Meloradia w Czasie trwania Konkursu. 

 

12. Przedstawiciel Organizatora oddzwoni do zwycięzców  po zakończonym Konkursie, nie później niż w 

czasie 5 dni roboczych od zakończenia Konkursu z prośbą o przekazanie danych, tj. imienia, nazwiska 

celem przygotowania nagród do wydania (dalej: „Dane”).  

 

13. Uczestnik przystępując do udziału w Konkursie zgadza się, że w przypadku wygrania Nagrody Głównej, 

weźmie udział w uroczystym wręczeniu Nagrody głównej w terminie i miejscu wskazanym przez 

Organizatora oraz na wyraża zgodę na nieodpłatne przeprowadzenie rozmowy z jego udziałem oraz 

przygotowanie relacji z jego udziałem z wydania Nagrody głównej (dalej „Relacja”) oraz na nieodpłatne 

wykorzystanie jego wizerunku, w tym głosu, w celu utrwalenia i rozpowszechnienia rozmowy z jego 

udziałem, o której mowa powyżej oraz przygotowania i rozpowszechniania Relacji, rejestrowanych techniką 

fotograficzną (zdjęcia) i/lub wideo (film) oraz w postaci nagrania dźwięku (zwanych dalej łącznie 

„Materiałami”). Materiału mogą być publicznie udostępnianie, a w tym również w środkach masowego 

przekazu, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

a także na stronach internetowych związanych z Organizatorem, w szczególności www.meloradio.pl jak 

również w mediach społecznościowych typu Facebook, Instagram itp. oraz nadawanie i remitowanie (TV i 

radio) przez okres 1 (jednego) roku od dnia wydania Nagrody głównej, co zostanie potwierdzone przez 

Zwycięzcę Nagrody głównej w postaci pisemnej. 

 

F. Odbiór Nagród. 

 

1. Odbiór Nagród niespodzianek następuje osobiście w siedzibie Organizatora, lub też Nagrody niespodzianki 

zostaną wysłane do zwycięzców  pocztą lub przesyłką kurierską na adres wskazany przez te osoby zgodnie z 

pkt. E.13 Regulaminu, w terminie nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia zakończenia 

Konkursu z wyjątkiem Nagrody głównej, której termin i miejsce odbioru zostaną indywidualnie ustalone 

między Zwycięzcą a Organizatorem, po wydaniu Zwycięzcy nagrody głównej stosownych dokumentów na 

podstawie których Nagroda główna zostanie zarejestrowana przez Zwycięzcę we właściwym dla niego 

Wydziale Komunikacji. 

 

2. Organizator, w przypadku, gdy powstanie taki obowiązek, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od 

osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.), przed wydaniem 

Nagród Zwycięzcom Konkursu, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego 

zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.  

 



3. Organizator, nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość wydania Nagrody głównej z przyczyn leżących 

po stronie jej Zwycięzcy, w szczególności z uwagi na nie stawienie się w miejscu i terminie jej wydania lub 

wskazanie niepełnych lub nieprawidłowych Danych lub brak lub utrata ważności dokumentu tożsamości, 

uprawniającego do zarejestrowania Nagrody głównej co stanowi warunek wydania Nagrody głównej. 

 

G. Postanowienia końcowe. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie 

Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagrody. W tym celu 

może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź 

przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu 

kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa 

powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu. 

 

2. W celu uzyskania połączenia przedstawiciel Organizatora będzie oczekiwał 5 (pięć) sygnałów, a w 

przypadku gdy numer będzie zajęty podejmie jeszcze jedną próbę połączenia. W przypadku włączenia się 

poczty głosowej lub braku możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (w szczególności z uwagi na 

brak zasięgu, wyłączony aparat, zgłoszenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki, jak również w 

sytuacji gdy jakość połączenia uniemożliwia nawiązanie rozmowy przedstawiciela Organizatora z 

Uczestnikiem w audycji na żywo), Organizator nie będzie podejmował kolejnej próby skontaktowania się z 

Uczestnikiem. W wypadkach wątpliwych rozstrzygnięcie należy do Komisji Konkursowej. 

 

3. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w Czasie trwania Konkursu z przyczyn nie leżących po 

stronie Organizatora, decyzję podejmuje Komisja Konkursowa.  

 

4. Zgłoszenia do Konkursu niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, 

przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w 

stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym ich czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych w 

nich danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu. 

 

5. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom 

Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.  

6. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym. 

7. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z 

opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 

zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia 

Konkursu. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja 

Konkursowa. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a 

Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.  

8. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej 

www.meloradio.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacje dotyczące danych osobowych 

Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest organizator - Eurozet Radio Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie („Administrator”), adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, NIP: 5252208814, REGON: 

017270730, KRS 0000042292, adres e-mail: konkurs@meloradio.pl, dyżury techniczne w dni robocze od pon. 

do pt. w godz. 10:00 – 16:00.  

Od dnia 25 maja 2018 roku istnieje możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych osobowych za 

pośrednictwem adresu: iodo@eurozet.pl.  

Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 

29 sierpnia 1997 roku a od dnia 25 maja 2018 roku na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

(„RODO”1) a) w celu przeprowadzenia konkursu, prowadzenia komunikacji, wydania nagród, a także – w 

zakresie imienia, pierwszej litery nazwiska oraz nazwy miejscowości zamieszkania – w celu opublikowania na 

liście zwycięzców znajdującej się stronie internetowej www.meloradio.pl., b) ustalania, dochodzenia lub 

zabezpieczania roszczeń. 

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu podmiotom biorącym udział w 

obsłudze konkursu, podmiotom biorącym udział w wydaniu lub doręczeniu nagrody lub uczestniczącym w 

ustalaniu, dochodzeniu lub zabezpieczaniu roszczeń.  

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu przez czas trwania 

konkursu, a po zakończeniu konkursu przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, 

np. wynikających z przepisów prawa podatkowego czy rachunkowości. 

Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących uczestnika 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnikowi konkursu 

przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia 

danych. W przypadku żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych Uczestnik nie będzie mógł kontynuować udziału w Konkursie.  

Od dnia 25 maja 2018 roku uczestnikowi konkursu przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych. 

Podanie przez Uczestnika danych osobowych, adekwatnie do treści regulaminu konkursu, jest warunkiem 

uczestnictwa w nim lub odbioru nagrody  i jest dobrowolne. Konsekwencją braku ich podania jest brak 

możliwości wzięcia udziału w konkursie lub brak otrzymania nagrody. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

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

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
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