
Regulamin plebiscytu SMS

§1. Postanowienie ogólne.

1. Plebiscyt SMS-owy (zwany dalej „Plebiscytem”) jest organizowany przez Polskie Radio –
Regionalna Rozgłośnia  w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24,
wpisane  do  rejestru  przedsiębiorców  Sądu  Rejonowego  w  Olsztynie,  VIII  Wydz.
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy
713.300 zł (wpłacony w całości), NIP 739-05-09-493, zwane dalej Organizatorem.

2. Fundatorem nagród w Plebiscycie jest Radio Olsztyn.
3. W Plebiscycie oddaje się głosy na przedszkola,  których zdjęcia choinek znajdują się na

stronie internetowej Radia Olsztyn: www.ro.com.pl
4. Przystąpienie  do  Plebiscytu  jest  równoznaczne  z  akceptacją  niniejszego  regulaminu  i

zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska uczestników Plebiscytu na antenie
Radia Olsztyn S.A. 

5. Dane osobowe uczestników Plebiscytu  będą przetwarzane przez Organizatora doraźnie i
tylko w celu realizacji  Plebiscytu i  doręczenia nagród, a po rozstrzygnięciu Plebiscytu i
doręczeniu nagród zostaną usunięte. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak
ich  niepodanie  uniemożliwia  uczestnictwo  w  Plebiscycie  i  otrzymanie  nagrody.  Każdy
uczestnik Plebiscytu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania
oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (t.j.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.
926 z późn. zm.).

§2. Czas trwania plebiscytu.

1. Plebiscyt organizowany i przeprowadzany jest w okresie od 8 do 17 grudnia 2017 roku.

§3. Warunki uczestnictwa i przebieg Plebiscytu.

1. Żeby oddać głos w Plebiscycie należy wysłać pod numer podany na stronie internetowej
www.ro.com.pl  wiadomości  SMS  (dalej  „SMS”),  o  treści  przewidzianej  dla  swojego
kandydata.

2. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS wynosi 1,23 zł. Z VAT.
3. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS

wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w Plebiscycie. 
4. Głosy można oddawać w dniach od 8 do 17 grudnia 2017 roku.
5. Każda  osoba  może  wysłać  nieograniczoną  liczbę  SMS-ów  na  wybrane  przez  siebie

przedszkole/przedszkola.
6. Zwycięzcą Plebiscytu będzie przedszkole, które w dniach od 8 do 17 grudnia 2017 roku

otrzyma najwięcej głosów. SMS-y można przesyłać do godz. 24:00 (17 grudnia 2017).
7. W trakcie  audycji,  dziennikarze  prowadzący  programy będą  informowali  o  możliwości

udziału w Plebiscycie.
8. Do  prawidłowego  przebiegu  Plebiscytu  i  wyłonienia  Zwycięzcy  Organizator  użyje

profesjonalnego systemu komunikacji interaktywnej „Panoramix”.
9. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej

www.ro.com.pl 

§4. Nagrody.



1. Nagrodą w Plebiscycie są zabawki dziecięce ufundowane przez sponsorów.

2. Organizator dopuszcza przyznanie więcej niż jednej nagrody.

3. Nagrody zostaną dostarczone do zwycięzców 18.12.2017.
4. Nagrody nie podlega wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
5. Zwycięzca udostępni Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do przekazania

nagrody w terminie 30 dni od momentu wygrania.
6. Zwycięzcy przysługuje prawo odbioru nagrody w ciągu 30 dni od dnia jej wygrania.
7. Zwycięzca ma prawo rezygnacji z nagrody.

§5. Reklamacje

1. Wszelkie  reklamacje mogą być  kierowane do Zarządu Radia Olsztyn S.A. pisemnie,  na
adres: ul. Radowa 24, 10-206 Olsztyn.

2. Reklamacje  powinny  być  składane  w  formie  pisemnej,  w  terminie  7  dni  od  dnia
rozstrzygnięcia Plebiscytu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Zarządu Radia Olsztyn
S.A. po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

3. Złożone  przez  Uczestników  reklamacje  będą  rozpatrywane  w  terminie  14  dni  od  dnia
otrzymania przez Zarząd Radia Olsztyn S.A. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie
powiadomiony pisemnie.

4. Decyzja Zarządu Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna.

§6. Postanowienia końcowe

1. Organizator  Plebiscytu  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  niniejszego  Regulaminu,  a  także
zawieszenia organizacji Plebiscytu w każdym czasie i bez podania przyczyny.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Plebiscytu opublikuje
informację na stronie internetowej www.ro.com.pl.

3. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  zastosowanie  będą  miały
odpowiednie  przepisy  kodeksu  cywilnego  (Dz.  U.  1964,  nr  16,  poz.93  z  późniejszymi
zmianami). 


