Regulamin akcji charytatywnej
„Po uśmiech Marysi”.
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§1
Postanowienia ogólne.
Organizatorami akcji charytatywnej (zwanej dalej także Akcją) są:
1) Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie 00-977, przy Al. Niepodległości 77/85, wpisane
do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy, KRS pod numerem 0000017753, NIP 521-004-14-265, 16 366,300 zł, wpłacony
w pełnej wysokości, dalej zwana „Polskim Radiem”;
2) Fundacja Siepomaga, adres siedziby: ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, wpisaną do rejestru
Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych
zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000396361, dalej zwana „Fundacją”,
zwani dalej łącznie „Organizatorami”.
Miejscem publikacji niniejszego regulaminu (dalej zwanego „Regulaminem”) jest strona
internetowa Fundacji www.siepomaga.pl/licytacjepousmiechmarysi oraz portal Polskiego Radia
www.polskieradio.pl.
§2
Cel i przedmiot akcji.
Celem Akcji jest zebranie wśród słuchaczy i pracowników Polskiego Radia kwoty pieniężnej
z przeznaczeniem na leczenie Marysi Mituły. Środki finansowe uzyskane z Akcji zostaną
przekazane bezpośrednio na konta bankowe Fundacji.
Akcja prowadzona będzie w formie zbiórki sms-owej, odbywającej się w dniach 21 – 30 września
2018 r. oraz w formie licytacji przedmiotów pozyskanych od dziennikarzy oraz pracowników
Polskiego Radia, prowadzonej w dniu 28 września 2018r. na żywo na antenach Polskiego Radia,
o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu.

§3
Przedmioty przeznaczone na Akcję.
1. Przedmiotami przeznaczonymi na organizowaną w ramach Akcji licytację są przedmioty osobiste
dziennikarzy, pracowników i przyjaciół Polskiego Radia, dalej zwane „Przedmiotami”.
2. Lista Przedmiotów stanowi Załącznik do Regulaminu.
3. Zdjęcia i opisy Przedmiotów będą zamieszczone na stronie www.polskieradio.pl.
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§4
Uczestnicy akcji.
Uczestnikiem Akcji (dalej zwanym „Uczestnikiem”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Warunkiem udziału w Akcji jest podanie danych osobowych - imię i nazwisko, miejsce i adres
zamieszkania w momencie przystąpienia do licytacji.

§5
Przebieg Akcji.
Akcja będzie prowadzona w formie licytacji przedmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu
w dniu 28 września 2018 r., na następujących antenach Polskiego Radia w naprzemiennych
wejściach antenowych według harmonogramu:
a. w PR24 w godz. 7:00 – 9:00;
b. w Jedynce w godz. 9:00-12:00, 13:00-15:00, 15:00-17:30;
c. w Dwójce w godz. 14:00-16:00;
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d. w Trójce w godz. 16:00-19:00.
Oferty Uczestników zawierające konkretne kwoty pieniężne oferowane za poszczególne
Przedmioty będzie można składać w czasie trwania audycji na poszczególnych antenach.
Uczestnicy będą mogli licytować Przedmioty drogą telefoniczną, składając swoje oferty pod
nr telefonu:
a. Do Jedynki – 22 645 22 55;
b. Do Dwójki – 22 645 22 22;
c. Do Trójki – 22 333 33 33;
d. Do PR 24 – 22 645 22 04;
(koszt połączenia uzależniony od taryfy operatora).
Składając swoje oferty, Uczestnik będzie zobowiązany do podania za każdym razem
deklarowanej kwoty wyrażonej w PLN, Przedmiotu, swojego imienia i nazwiska, miasta
zamieszkania oraz numeru telefonu kontaktowego. Telefony anonimowe nie będą brane pod
uwagę.
Kwota podbicia oferowana przez Uczestników Akcji będzie jawna dla innych Uczestników.
O każdym przebiciu prowadzący audycję będzie informował słuchaczy na antenie podając imię
osoby, która daną ofertę złożyła.
Licytację danego Przedmiotu wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji
zadeklaruje najwyższą kwotę oraz uzyska przybicie prowadzącego licytację.
Do zawarcia umowy dochodzi w chwili udzielenia przybicia przez prowadzącego licytację
dziennikarza, o czym prowadzący audycję dziennikarz poinformuje publicznie słuchaczy na danej
antenie Polskiego Radia w momencie zakończenia audycji, zgodnie z harmonogramem
wskazanym w ust. 1, i o czym niezwłocznie zostanie poinformowany telefonicznie na wskazany
numer telefonu Uczestnik Akcji, na rzecz którego nastąpiło przybicie. Przybicie jest ustnym
oświadczeniem woli dziennikarza prowadzącego licytację na danej antenie, o przyjęciu oferty
Uczestnika zgłoszonej w toku aukcji.
Oferta Uczestnika, który zaoferował drugą najwyższą kwotę przestaje wiązać po terminie
5 października 2018 r.
Fundacji przysługuje prawo dochodzenia wylicytowanej kwoty wraz z odsetkami do dnia zapłaty
na drodze postępowania sądowego.
Zwycięzcom licytacji nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
W razie zgłoszenia przez co najmniej dwóch uczestników licytacji jednakowych ofert w stosunku
do tego samego Przedmiotu, pierwszeństwo ma oferta kwotowa zgłoszona wcześniej (decyduje
czas odebrania telefonu).
Uczestnik jest zobowiązany do wpłaty kwoty, na którą uzyskał przybicie w terminie
do 3 października 2018 r., na konto bankowe Fundacji, wskazane w § 6 ust. 1 Regulaminu.
W przypadku nie wpłacenia zaoferowanej kwoty przez Uczestnika, który wygrał licytację
w terminie, o którym mowa w ust. 12 i nie skorzystania przez Fundację z prawa wskazanego
w ust. 9, umowa z tym Uczestnikiem ulega rozwiązaniu.
W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 13, pod warunkiem dochowania terminu
związania ofertą, o którym mowa w ust. 8, Organizator telefonicznie zwróci się z propozycją
zawarcia umowy do Uczestnika, który złożył drugą co do wysokości ofertę w licytacji danego
Przedmiotu.
Imię i miasto zamieszkania Uczestnika danej licytacji, na rzecz którego nastąpiło przybicie może
zostać podane przez Organizatorów do wiadomości publicznej za pośrednictwem anten Polskiego
Radia lub stron internetowych Organizatorów.
§6
Zapłata wylicytowanej kwoty i wydanie wylicytowanego przedmiotu.
Uczestnicy, na rzecz których nastąpiły przybicia w poszczególnych licytacjach zobowiązani są
do wpłacenia zaoferowanej kwoty do 3 października 2018 r., wybierając jeden z poniższych
sposobów:
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dokonując przelewu na wskazany rachunek bankowy Fundacji w Alior Banku tj. 65 1060 0076
0000 3380 0013 1425: w tytule przelewu bezwzględnie należy wpisać słowo „Radio” oraz
wskazać nazwę anteny Polskiego Radia, na której odbyła się dana licytacja (np. Radio
licytacja PR 1, Radio licytacja PR 2, Radio licytacja PR 3, Radio licytacja PR 24);
b. dokonując wpłaty za pośrednictwem wpłaty online, której formularz (tzw. „skarbonka”)
został zamieszony na dedykowanej stronie www.siepomaga.pl/licytacjepousmiechmarysi
(przycisk „Wesprzyj”): w komentarzu do wpłaty za pośrednictwem „skarbonki” (w polu
„Słowa wsparcia”) bezwzględnie należy wpisać słowo „Radio” oraz wskazać nazwę anteny
Polskiego Radia, na której odbyła się dana licytacja (np. Radio licytacja PR 1, Radio licytacja
PR 2, Radio licytacja PR 3, Radio licytacja PR 24). W polu „Podpis” należy także podać imię,
nazwisko oraz miasto zamieszkania.
Wydanie wylicytowanych Przedmiotów nastąpi po odnotowaniu wpłaty w terminie
do 12 października 2018 r.
Szczegóły dotyczące sposobu odebrania Przedmiotu zostaną ustalone indywidualnie
z Uczestnikiem licytacji. Uczestnik może dokonać osobistego odbioru Przedmiotu licytacji
w siedzibie Polskiego Radia lub otrzymać Przedmiot drogą pocztową na wskazany adres.
§7
Zbiórka sms-owa.
Organizatorem zbiórki środków za pośrednictwem sms-ów jest Fundacja.
Zbiórka za pośrednictwem sms-ów odbywać się będzie w dniach 21 – 30 września 2018 r.
Fundacja udostępni dedykowany numer sms 72365. Koszt wysłania jednego sms na wskazany
numer to 2,46 zł, w tym podatek VAT. Operatorzy całkowicie zrzekli się dochodu z SMS-ów.
W treści sms należy wpisać „Radio”.
§8
Przetwarzanie danych osobowych.
Organizatorzy informują, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorami danych osobowych udostępnionych
w ramach Akcji są:
1) Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie 00-977, przy Al. Niepodległości 77/85, wpisane
do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy, KRS pod numerem 0000017753, NIP 521-004-14-265, 16 366,300 zł,
wpłacony w pełnej wysokości;
2) Fundacja Siepomaga, adres siedziby: ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, wpisaną do rejestru
Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych
zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000396361;
(dalej zwani „Administratorami”).
Uczestnicy Akcji przystępując do niej wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratorów
następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres,
nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania Przedmiotu także adres do korespondencji.
Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust.
2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników jest wymagane do udziału w Akcji.
Uczestnik przystępując do Akcji, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię
i miasto) w przypadku wygrania licytacji.
Do zakończenia danej licytacji Uczestnik biorący w niej udział może cofnąć zgodę na przetwarzanie
jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Akcji wysyłając na adres e-mail
iod@polskieradio.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści
wiadomości należy podać nazwę Akcji. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne
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z rezygnacją z udziału w Akcji, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatorów.
Administratorzy oświadczają, że w sprawie danych osobowych można się kontaktować:
1) W Polskim Radia - z inspektorem ochrony danych pod następującym adresem poczty
elektronicznej e-mail: iod@polskieradio.pl;
2) W Fundacji - z inspektorem ochrony danych pod następującym adresem poczty
elektronicznej e-mail: iod@siepomaga.pl.
Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratorów
na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań
Administratorów danych osobowych związanych z realizacją Akcji.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej
w rozumieniu RODO.
Dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane przez okres niezbędny do dochodzenia
ewentualnych roszczeń związanych z organizacją i udziałem w Akcji, a także obowiązki
archiwizacyjne, czy fiskalne.
Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Uczestnikom Akcji w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W oparciu o dane osobowe Uczestników, Administratorzy nie będą podejmowali
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
Jednocześnie Organizatorzy oświadczają, że nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania
błędnych danych osobowych przez Uczestnika.

§9
Reklamacje.
Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do powołanej przez Organizatorów Komisji
Reklamacyjnej wyłącznie w formie pisemnej (listem poleconym), na adres korespondencyjny:
Polskie Radio S.A., al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.
Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia
wpływu do Komisji Reklamacyjnej składającej się z przedstawicieli Organizatorów. O rozpatrzeniu
reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony przez reklamującego pisemnie na wskazany adres
korespondencyjny.
W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data nadania listu.
Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.
Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z Regulaminem, poddane będą pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Polskiego Radia.
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Załącznik nr 1. Lista przedmiotów
Program 1:
1. Ekskluzywna kolekcja 10 sezonów serialu „Ranczo” na DVD z autografami aktorów: Marty
Lipińskiej, Ilony Ostrowskiej, Katarzyny Żak, Cezarego Żaka i Franciszka Pieczki. Dar Roberta
Bruttera, autora scenariusza serialu „Ranczo”.
2. Książka „Ranczo – kulisy serialu wszech czasów” Eli Piotrowskiej i Marty Lipeckiej z autografem
oraz zdjęciem Cezarego Żaka wraz z płytą „Bardzo przyjemnie jest żyć” Katarzyny Żak,
z autografem. Dar Roberta Bruttera, autora scenariusza serialu „Ranczo”.
3. Replika brązowego medalu olimpijskiego z XXV Olimpiady w Barcelonie w 1992 r. Podczas tych
igrzysk, nasz pięściarz, 10-krotny Mistrz Polski – Wojciech Bartnik, zdobył brąz w wadze
półciężkiej, wygrywając trzy walki. I był to ostatni medal olimpijski w boksie zdobyty przez
Polaka.
4. Przepięknie wydana płyta CD „Postcards from the seaside” Julii Pietruchy z dedykacją
od artystki. Płyta to dar koleżanek i kolegów z radiowej Czwórki.
5. Koszulka Kuby Błaszczykowskiego z jego autografem od Polskiego Związku Piłki Nożnej.
6. Koszulka klubowa Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego z jego autografem od naszego
redakcyjnego kolegi Andrzeja Janisza.
7. Oficjalna piłka z podpisami zawodników zespołu piłki ręcznej PGE Vive Kielce –
czternastokrotnego mistrza Polski, czternastokrotnego zdobywcy Pucharu Polski, zwycięzcy
Ligi Mistrzów w sezonie 20015/2016. Piłka to dar od koleżanek i kolegów z radiowej Czwórki.
Program 2:
1. Książki „Rosyjska apokalipsa”, „Między śmietnikiem a wiecznością”, „Na grobli” z autografami
twórców. Książki ofiarowane przez Monikę Pilch
2. Pióro ofiarowane przez Bartosza Panka.
3. Dwa albumy z pracami Wojciecha Fangora + zapis audycji „Zapiski ze współczesności” z jego
udziałem ofiarowane przez Aleksandrę Łapkiewicz-Kalinowską.
4. Płyta Włodka Pawlika z autografem ofiarowana przez Dawida Dziedziczaka.
5. Plakat z I Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych
z autografami laureatów ofiarowany przez Panią Dyrektor Programu 2 Małgorzatę MałaszkoStasiewicz.
6. Faksymile autografu Mazurka f-moll op. 7 nr 3 Fryderyka Chopina ze zbiorów Towarzystwa
im. Fryderyka Chopina w Warszawie ofiarowane przez Barbarę Taraszkiewicz – Nowik.
Program 3:
1. KONCERT ZESPOŁU ORGANEK W STUDIU IM. A. OSIECKIEJ. Kameralny koncert zespołu Organek
w Trójkowym studiu dla Zwyciężczyni/Zwycięzcy licytacji i jej/jego gości. Organek zagra w
składzie: Tomasz Organek (śpiew, gitara), Adam Staszewski (bas), Robert Markiewicz
(perkusja), Tomasz Lewandowski (instrumenty klawiszowe).
2. ZŁOTA PŁYTA „MUZYKA CISZY” ORAZ STATUETKA MEDIATORÓW OD MARKA
NIEDŹWIECKIEGO. Oprawiona złota płyta „Muzyka ciszy” wraz z autografem Marka
Niedźwieckiego, a także osobista pamiątka - statuetka MediaTorów, czyli Studenckich Nagród
Dziennikarskich.
3. PARTYTURA UTWORU „CHAMELEON” TOMASZA STAŃKI Z AUTOGRAFAMI ARTYSTÓW.

4. OBRAZ MARKA SIUDYMA. Obraz został oprawiony w elegancką ramę o wymiarach ok. 101 x 77
cm.
5. BRODKA, ZAWIAŁOW, ZALEWSKI – AUTOPORTRETY. Oryginalny zestaw trzech autoportretów
gwiazd współczesnej sceny muzycznej jest do Państwa dyspozycji. Każdy autoportret został
gustownie oprawiony, a format samej pracy to tradycyjne A4.
6. ZA KULISAMI "W TONACJI TRÓJKI" - ZAPRASZAJĄ ANNA GACEK I WOJCIECH MANN. Anna Gacek
i Wojciech Mann zapraszają do radia podczas jednej z wtorkowych audycji. Szansa na poznanie
prowadzących, rozmowę i "podglądanie" radiowej kuchni.
7. OBRAZ DARIUSZA MILIŃSKIEGO. Obraz zatytułowany „Ja Ptak”.
Polskie Radio 24:
1. Zestaw trzech srebrnych monet z wizerunkiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Monety są
w nominałach 2 zł, 5 zł i 10 zł, pochodzą z lat 1934 – 1937. Wszystkie licytowane monety
pochodzą z obiegu.
2. Zestaw 5 banknotów o nominałach 10 i 20 złotych z pieczątkami z hasłami
antykomunistycznymi. Banknoty zostały wprowadzone do obiegu w czerwcu 1982 roku czyli
w czasie Stanu Wojennego.

