REGULAMIN KONKURSU
MUZYKA
organizowanego przez Radio Politechniki Poznańskiej “AFERA” z siedzibą w Poznaniu, przy ul. św.
Rocha 11a, zwane dalej Organizatorem.
Celem konkursu jest zwiększenie popularności stacji, zachęcenie do uważnego słuchania i wspólnej
zabawy.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs MUZYKA trwa od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
2. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, spełniające wymagania nałożone niniejszym regulaminem.
3. Uczestnikiem konkursu jest osoba, która wyśle SMS z rozwiązaniem zadania konkursowego
podanego na antenie Radia Politechniki Poznańskiej “AFERA” wg § 2.
4. Pracownicy i współpracownicy Radia Politechniki Poznańskiej “AFERA” oraz pracownicy i
współpracownicy Bild Presse Polska, a także osoby, które biorą udział w organizowaniu konkursu,
wraz z krewnymi w linii prostej (np. rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki) oraz rodzeństwo, nie mogą
brać udziału w konkursie.
5. Laureatami konkursu jest dowolna liczba osób, wskazana przez prezenterów.
6. Laureatami konkursu są osoby, które w sposób najbardziej kreatywny odpowiedzą na zadanie
konkursowe podane na antenie Radia Politechniki Poznańskiej “AFERA”. Zadanie konkursowe
zostanie podane codziennie.
7. Godzinę podania zadania konkursowego ustalają prezenterzy dowolnie każdego dnia w
godzinach, 00.01 do 23.59.
§2
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. W dniach od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. na antenie Radia Politechniki Poznańskiej
“AFERA każdego dnia w przedziale czasowym od godz. 00.01 do 23.59 prezenterzy podają
zadanie konkursowe na kreatywność.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie MUZYKA jest: przesłanie SMS-a, na numer 71601 (koszt
jednego SMS-a wynosi 1, 23 zł z VAT) wraz z rozwiązaniem zadania konkursowego w czasie
wskazanym przez prezentera. W treści należy wpisać: afera.muzyka. - po kropce – imię i
nazwisko. - po kropce - ciekawe uzasadnienie podanego zdania.
3. Rozwiązanie zadania konkursowego nie może przekraczać 150 znaków, wpisując treść należy
unikać polskich liter. Rozwiązanie zadania konkursowego nie może zawierać treści obraźliwych,
wulgaryzmów, treści reklamowych oraz innych sprzecznych z obowiązującym prawem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci operatorów GSM, z których
korzystają uczestnicy konkursu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za
zgłoszenia zagubione przez SMS, treści przesłane SMS-em oraz ustawienia i konfigurację
telefonów komórkowych uczestników konkursu.
5. Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS, uczestnikom, których zgłoszenia nie dotarły w
terminie do Organizatora konkursu albo dotarł jako niekompletny czy też nieprawidłowy.
6. Każdy z uczestników może wysyłać dowolną liczbę zgłoszeń poprzez SMS, pod warunkiem, że
każde zgłoszenie będzie zawierało inne rozwiązanie zadania konkursowego.
7. Nagrody zostaną przyznane tym uczestnikom konkursu, którzy prześlą najciekawsze odpowiedzi,
rozwiązania zadania konkursowego. Najciekawsze rozwiązanie zostanie wyłonione przez jury w
składzie: osoba prowadząca program oraz Bartłomiej Nowak – Szef Działu Promocji i Reklamy i
Jakub Haplicznik – Szef Muzyczny.
8. Wyniki konkursu zostaną podane na antenie Radia bezpośrednio po zakończeniu konkursu, ale
nie później niż dobę od jego zakończenia.
9. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej oraz o rodzaju nagrody
telefonicznie na numer telefonu, z którego wysłany został SMS konkursowy, SMS-em zwrotnym
wysłanym z systemu Panoramix w czasie nie dłuższym niż doba od dnia rozstrzygnięcia. W
przypadku, gdy będzie niezbędny kontakt telefoniczny ze słuchaczem w celu potwierdzenia danych
osobowych, Laureat konkursu zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje
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uczestnictwo w konkursie poprzez odpowiedź na zadane pytanie: „Czy brał Pan/Pani udział w
konkursie?” oraz przesłać na adres Organizatora swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres
zameldowania lub zamieszkania, datę urodzenia oraz numer telefonu). Próba uzyskania połączenia
z laureatem podejmowana jest co najmniej dwukrotnie w ciągu jednej godziny, przy czym za każdym
razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować co najmniej 5 sygnałów przy braku odpowiedzi
ze strony laureata. W przypadku sygnału "zajęty", następna próba połączenia zostanie
przeprowadzona po 60 sekundach. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy, próba
ponownego połączenia podejmowana jest według wyżej opisanej procedury. W przypadku braku
możliwości uzyskania połączenia telefonicznego z Laureatem zgodnie z opisaną powyżej procedurą,
zostanie on poinformowany za pomocą SMS-a na numer telefonu, z którego wysłany został SMS
konkursowy o terminie (wyrażonym w formacie DD-MM-RRRR) i sposobie spełnienia warunków
formalnych koniecznych do przyznania nagrody.
10. Nagrody zostaną wydane Laureatom w terminie 15 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
Nagrody nie odebrane w terminie ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora.
11. Laureatom konkursu nie przysługuje prawo otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za
nagrodę.
§3
NAGRODY
1. Nagrody w konkursie MUZYKA to płyty lub zaproszenia na koncerty.
2. Pula nagród to minimum 1 płyta/zaproszenie dziennie, wartość jednej nagrody wynosi minimum
10 zł. W sumie wartość nagród nie przekracza 600 zł miesięcznie.
§4
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do powołanej przez Organizatora Komisji
Reklamacyjnej, na adres Radio Politechniki Poznańskiej “AFERA, ul. św. Rocha 11a,
61-142 Poznań. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia
rozstrzygnięcia konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Komisji Reklamacyjnej po
wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Komisję Reklamacyjną. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony
pisemnie, listem poleconym wysłanym za potwierdzeniem odbioru.
3. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu konkursu
MUZYKA i zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska uczestnika konkursu na antenie
Radia Politechniki Poznańskiej “AFERA” w przypadku zostania przez uczestnika laureatem
konkursu.
2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przetwarzane
przez Organizatora tylko i wyłącznie w celu: realizacji konkursu i doręczenia nagród, jak również w
celach marketingowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie
uniemożliwia otrzymanie nagrody w konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. z 2002 r. nr
101, poz. 926 z późn. zm.)
3. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Politechnika Poznańska z
siedzibą w Poznaniu, pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań, Radio Afera. Każdy uczestnik
konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
4. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.afera.com.pl/reklama
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz.93 z późn. zm.).
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