
 

REGULAMIN KONKURSÓW RADIA EM KIELCE 

 

§ 

 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursów w Radiu eM Kielce, Tygodniku eM, na Facebooku Radia eM oraz portalu 

emkielce.pl  jest: Radio eM z siedzibą ul. Sienkiewicza 2, 25-333 Kielce, NIP: 657-001-14-46. 

2. Osoby niepełnoletnie (które w chwili rejestracji w systemie zgłoszeniowym nie ukooczyły 18 roku życia) 

mogą wziąd udział w konkursie wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodziców, opiekunów 

prawnych).  

3. W konkursie nie mogą brad udziału Organizatorzy,  a także ich małżonkowie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz podejmowania decyzji w sprawach 

nieuregulowanych niniejszym regulaminem. 

5. Uczestników konkursu obowiązuję trzymiesięczny okres karencji, co oznacza, że uczestnik  
 
konkursu  może wygrad nagrodę nie częściej niż raz na 3 miesiące (czas liczony jest od ogłoszenia  
 
wyników Konkursu, w którym dana osoba wygrała). 

§ 

Zgłaszanie prac 

1. Każdy Uczestnik może zgłosid jeden komentarz konkursowy na Facebooku Radia eM Kielce w dowolnej 

formie (tekst, zdjęcie, nagrania audio- wideo). 

2. W przypadku Konkursów prowadzonych na antenie Radia eM Kielce (107,9 FM i 91,8 FM) prezenter 

zadaje pytanie do słuchaczy, po czym uczestnicy dzwonią pod nr. 413495051- obowiązuje zasada „kto 

pierwszy, ten lepszy”.  Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi Uczestnik wygrywa określoną nagrodę.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania komentarzy nie spełniających wymogów 

określonych w regulaminie. 

4. W przypadku nadesłania zdjęd i nagrao audio-wideo uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że 

jest wyłącznym autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz przysługują mu wyłączne i nieograniczone 

prawa autorskie majątkowe i osobiste. 

5. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że osobom trzecim nie przysługują prawa i roszczenia do 

pracy konkursowej zgłoszonej przez uczestnika oraz, że zgłoszona praca konkursowa nie narusza 

jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich. 



6. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że ma zgodę osób, których wizerunek utrwalono w 

komentarzu  na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykonanie i wykorzystanie ich 

wizerunku za pomocą wszystkich możliwych środków przekazu we wszystkich działaniach Organizatora. 

7. Uczestnik zwalnia Organizatora konkursu z wszelkiej odpowiedzialności oraz ewentualnych            

roszczeo kierowanych przez osoby trzecie. 

8. Uczestnik konkursu zobowiązuje się podjąd wszelkie kroki prawne w celu zaspokojenia ewentualnych 

roszczeo osób trzecich. 

§ 

 Prawa autorskie 

1. Uczestnik z chwilą dokonania zgłoszenia komentarza udziela organizatorowi nieodpłatnej, 

nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej wraz z prawem do wykonywania 

zależnego prawa autorskiego i rozporządzania tymi prawami, bez prawa jej wypowiadania przez 

uczestnika z prawem do udzielenia przez Organizatora sublicencji na korzystanie ze zgłoszonego 

komentarza w postaci zdjęcia, tekstu lub nagrania audio- wideo. 

2. Uczestnikowi konkursu nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z komentarza na żadnym 

odrębnym polu eksploatacji. 

§  

Terminy 

1. Termin zgłoszenia do konkursu tj. zgłoszenia komentarza na Facebooku Radia eM Kielce upływa w 

dniu ustalonym przez Organizatora. 

2. Zwycięzcy konkursu zostaną wybrani przez jury. 

3. Termin ogłoszenia wyników konkursu uprzednio ustala Organizator w dniu ogłoszenia Konkursu. 

 

 

 

 



§ 

Nagrody i wyróżnienia 

1. Komentarze dodane przez laureatów wyróżnionych w konkursie zostaną opublikowane z podaniem 

ich danych osobowych tj. imienia i nazwiska. Wyniki zostaną ogłoszone po zakooczeniu konkursu na 

Facebooku Radia eM Kielce, w odpowiedzi na komentarze laureatów. 

2. Termin odbioru nagrody wygranej w Konkursie to 14 dni.  

 
3. Termin odbioru nagrody w przypadku żywności (słodycze, itp.), bądź rzeczy krótkiego  

 
terminu przydatności (kwiaty, itp.) , to dzieo jej wygrania. 

 
4. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na publikację wizerunku i danych personalnych związaną z 

nagłośnieniem rozstrzygnięcia konkursu. 

5. W przypadku nie odebrania nagrody w wyznaczonym przez Organizatora terminie, ta przepada. 

§ 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa 

polskiego, w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2018.poz.1025 

ze zm.) i Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U 2018 poz 

1191 ze zm. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie Konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyny. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarza  w każdej chwili  w wypadku rażącego 

naruszenia zasad. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieujawniania przebiegu głosowania i podania wyników w 

dniu zakooczenia konkursu. 

6. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu konkursu Organizator zastrzega sobie prawo 

poinformowania o tym fakcie odpowiednich organów ścigania. 

7. W przypadku niejasności dotyczących głosowania organizator zastrzega sobie możliwośd 

rozstrzygnięcia konkursu poprzez decyzję komisji konkursowej. 

8. Ewentualne spory związane z konkursem rozpatrywane będą przez sąd miejsca siedziby 

Organizatora. 

9. Uczestnicy biorą udział w konkursie na koszt własny. 

10. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Radio eM z siedzibą ul. Sienkiewicza 

2 25-333 Kielce NIP: 657-001-14-46 


