
Regulamin 

Konkursu „SŁONECZNY MISTRZ LATA Z RADIEM”  

Organizatorem Konkursu realizowanego przez Program 1 jest Polskie Radio S.A.  z siedzibą w 
Warszawie (00-977) przy al. Niepodległości 77/85 wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 
0000017753, NIP: 521-04-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 8 366 300 zł, wpłacony w pełnej 
wysokości (zwany dalej Organizatorem).  

 
§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Konkurs rozgrywany jest od 1 do 26 sierpnia 2016r. na stronie internetowej www.latozradiem.pl 
oraz na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w audycji „Lato z Radiem”. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności 
prawnych, zamieszkałych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, spełniających wymagania nałożone 
niniejszym Regulaminem. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy  Organizatora, osoby biorące 
udział w opracowaniu niniejszego Regulaminu i organizacji Konkursu oraz  członkowie ich najbliższej 
rodziny tj.  ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzice i rodzeństwo, osoby prowadzące z nimi 
wspólne gospodarstwo domowe. 

4. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, o której mowa w ustępie 2, która 
prześle odpowiedź/rozwiązanie (zwane dalej także Utworem) na zadane pytanie konkursowe. Imię 
oraz miejsce zamieszkania Uczestnika Konkursu zostaną podane na antenie Programu Polskiego 
Radia S.A. 

5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest 
Organizator.  Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą 
przetwarzane przez Organizatora  wyłącznie w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród. Podanie 
danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w 
Konkursie. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do 
żądania ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2014.1182 
z późn. zm.).  
 
6. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz  na stronie www.jedynka.polskieradio.pl 

 § 2 
ZASADY KONKURSU 
 
1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie muszą wejść na stronę internetową 
www.latozradiem.pl, wziąć udział w grze i przesłać wiadomość tekstową pod numer telefonu 71151 
(koszt:2,46 zł brutto za wysłanie wiadomości) z tajnym kodem, a następnie przesłać odpowiedz na 
otrzymane od Organizatora pytanie konkursowe.  

2. Wysłanie wiadomości tekstowej jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez Uczestnika chęci wzięcia 
udziału w konkursie oraz akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.  

3. W Konkursie nie są brane pod uwagę sms-y wysyłane przez Internet. 
 
4. Jeden sms traktowany jest jako jedno zgłoszenie do Konkursu. 
 
5. Jeden sms odpowiada pytaniu tylko z jednej edycji Konkursu. 

http://www.latozradiem.pl/
http://www.jedynka.polskieradio.pl/
http://www.latozradiem.pl/


 
§ 3 
NAGRODY 

1.  Organizator przewiduje przyznanie każdemu  Laureatowi edycji nagrody w postaci gadżetów Lata z 
Radiem o wartości nieprzekraczającej kwoty 750,00 PLN. 

2.  W każdej edycji  Konkursu nagroda do wygrania w danej edycji będzie wymieniona na antenie. 

3.  Nagroda będzie przesłana  w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu. 

§ 4 
PRZEBIEG KONKURSU  

1. Wejdź na stronę internetową Lata z Radiem www.latozradiem.pl  zagraj w grę i zostań „Słonecznym 

Mistrzem Lata z Radiem” zbierając jak największą liczbę punktów. 

 

2. Przejdź pierwszy poziom gry i zdobądź swój tajny kod wpisując go w treść SMS-a, wysyłając pod 

numer 71151.  

 

3. Każda osoba , która wyśle swój tajny kod otrzyma widomość tekstową z pytaniem konkursowym 

w czwartek około godziny 9.30. Odpowiedzi na przesłane pytanie są przyjmowane do godziny 24.00 

tego samego dnia. 

 

4. Komisja składająca się z trzech osób wybiera Laureata raz w tygodniu, którego odpowiedź została 

najwyżej oceniona przez Komisję. Dokonując oceny Komisja weźmie pod uwagę oryginalność, 

pomysłowość, wartość artystyczną tekstu. Laureat najciekawszej odpowiedzi zostanie ogłoszony w 

piątek około godziny 11.30 na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w audycji „Lato z Radiem”.  

 

5. Przyjmowanie zgłoszeń (unikalnych kodów)  odbywa się wg następujących przedziałów czasowych:  

 I edycja  od godz. 00:00:00 01.08.16 - do godz. 09.00.00 04.08.16  

 II edycja od godz. 09:01:00 04.07.16 - do godz. 09.00.00 11.08.16   

 III edycja  od godz. 09:01:00 11.08.16 - do godz. 09.00.00 18.08.16 

 IV edycja       od godz. 09:01:00 18.08.16 - do godz. 09.00.00 25.08.16  

§ 5 
ZASADY GRY 

1. Gra wymaga zręczności, aby przejść pierwszy poziom należy tak pokierować słoneczkiem 

(odgonić/rozproszyć) aby chmurki burzowe nie dotarły nad scenę Lata z Radiem. Jeśli słoneczko 

dotknie chmurki to chmurka znika i naliczany jest punkt. Za każde zbicie chmurki na ekranie 

dodawany jest jeden punkt, który zliczany jest na ekranie. Punkty za poszczególne rundy są 

sumowane i przechodzą na kolejne rundy.   

 

2. Każda runda jest ograniczona czasowo. Poziom trudności zwiększa się z każda następną runda.  

Długość każdej następnej rundy wydłuża się i zwiększa się prędkość przemieszczanych chmurek. 

 

3. Gra kończy się w momencie kiedy w dowolnej rundzie 5 chmurek przejdzie  słoneczko i znajdzie 

się nad scena, z których zaczynie padać deszcz. 

 

4. Wygra osoba, która zbierze sumarycznie największą liczbę punktów. Na końcu gry pojawi się ekran 

z gratulacjami i możliwością pozostawienia swoich danych: imienia, miasta i maila, jeżeli osoba 

chce wziąć udział w rankingu i "walce" o nagrodę. 

 

http://www.latozradiem.pl/


5. Ranking najlepszych czasów będzie wyświetlany na tablicy wyników. Aby twój wynik znalazł się w 

rankingu musisz przesłać swoje dane wskazane w powyższym punkcie. 

 

6. Słoneczny Mistrz Lata z Radiem zostanie wybrany i ogłoszony na antenie 26.08.2016 między 

godziną 09.00 a 12.00. 

 
§ 6 
PRAWA AUTORSKIE 
 
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie 
przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i 
pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z 
wszelkich roszczeń osób trzecich. 
 
2. Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej 
czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich 
praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji: 
a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną 
techniką, 
b) publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 
czasie przez siebie wybranym, 

c) publiczne wystawianie Utworu, 
d) nadawanie i remitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii 
przewodowej lub bezprzewodowej ,przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w 
sieciach kablowych , telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu 
3.Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępnienia Utworu anonimowo oraz do 
decydowania o jego pierwszym udostępnieniu. 
 

§ 7 
REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje należy kierować do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej, na 
adres Program Pierwszy Polskiego Radia S.A. 00-977 Warszawa, Al. Niepodległości 77/85.  
 
2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu do 
Komisji Reklamacyjnej. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie. 

§ 8 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 
wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z 
dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 nr 201, poz. 1540 z późniejszymi zmianami).  
 


