
REGULAMIN KONKURSU SMS 

Szlagier roku 2016 w Radiu Fest

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Organizatorem konkursu SMS w Radiu FEST, zwanego dalej Konkursem jest MCC Group           
Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Jana Pawła II 2, zwane dalej Radio FEST.

2. Konkurs przeznaczone są dla słuchaczy Radia FEST i jest ogłaszany na antenie.

3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności 
prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w 
Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w 
Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Radia FEST oraz członkowie
ich najbliższych rodzin. 

§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs trwa o 16 stycznia – 27 stycznia 2017 r. 

2. Konkurs polega na wysłaniu SMS-a pod wskazany numer (71160 – koszt: 1,23 zł z VAT) w 
terminie od godziny 00:00:01 16-go stycznia  do godziny 23:59:59 28 stycznia 2016 r. Opis musi 
zawierać hasło SZLAGIER, a po kropce numer wybranego utworu. Wybór krótko uzasadnij. Lista 
nominowanych piosenek dostępna na stronie radiofest.pl oraz w załączniku nr 1 do regulaminu.

3. Nagrodą w konkursie jest pobyt dla 2 osób w Hotelu Mazowsze Medi Spa w Ustroniu. Nagroda 
nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny. 

4. Podsumowanie plebiscytu odbędzie się 10 lutego w Restauracji Czerwona w Chorzowie przy    
ul. Sienkiewicza 8. W tym dniu słuchacz, który oddał głos na zwycięzcę plebiscytu i zdaniem 
Komisji Konkursowej podał najlepsze uzasadnienie swojego wyboru, wygra nagrodę główną. 

5. W wypadku konieczności nawiązania połączenia telefonicznego z uczestnikiem konkursu Radio 
FEST nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń. Jakiekolwiek roszczenia 
uczestników z tego tytułu są wyłączone. Radio FEST nie ponosi odpowiedzialności w 
szczególności za: przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne 
połączeń telefonicznych. 

6. Zwycięzca wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych Radiu FEST w celu realizacji 
uprawnień wynikających z nagrody.

7. Nagrodę należy odebrać osobiście w siedzibie Radia FEST od dnia 13 lutego, ale nie później niż  
w ciągu 21 dni. Po 21 dniach zwycięzca traci prawo do nagrody. 

8. Radio FEST nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wykonania połączeń przez osoby 
nieuprawnione.
9. Radio FEST nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w SMS-ach 
powstałych w szczególności z winy operatora lub/i uczestnika/abonenta. 

§ 3 Reklamacje
1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Radia FEST wyłącznie w formie 
pisemnej, w terminie 5 dni od daty zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres jak również dokładny opis i 



powód reklamacji.

3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia 
przesyłki.

4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 15 dni od 
daty otrzymania reklamacji.

5. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym 
najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Radio FEST. Wszelkie 
decyzje Radia FEST będą wiążące i ostateczne.

7. Radio FEST jest uprawnione do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

§ 4 Komisja Konkursowa. Wykluczenia z udziału w Konkursach.

1. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu 
spoczywa na dwuosobowej Komisji konkursowej. Decyzje w/w Komisja podejmuje wspólnie; w 
razie braku jednomyślności członków Komisji przy podejmowaniu decyzji rozstrzyga Redaktor 
Naczelny Radia FEST sprawujący pieczę nad Konkursami organizowanymi przez Radio FEST. 

2. Decyzje Komisji dotyczące rozstrzygnięć Konkursu są ostateczne.

3. Radio FEST ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim (w 
tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjęło uzasadnione 
podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem. 

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Radio FEST ponosi odpowiedzialność za organizację Konkursu.

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu w Radiu FEST. 
Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. W uzasadnionych przypadkach Radio FEST może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do 
regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów do regulaminu i będą obowiązywać od momentu 
umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie Radia FEST.
4.Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej www.radiofest.pl.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie 
przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 



załącznik nr 1

1. Michalina Starosta - Karlus

2. Jesika - Kawiarenki

3. Piotr Herdzina – Dzieckiem być

4. Mirosław Jędrowski – Złotooki sen

5. Stach/Beata Mańkowska – Puk puk

6. Damian Holecki – Jesteś moim aniołem

7. Kasia Piowczyk/G.Poloczek – Ja wołam cię

8. Mariusz Doroz – A życie leci a życie płynie

9. Betti i Paweł Gołecki – Zbój Janosik

10. Duet Karo – Miłość to cudowny sen

11. Muzykanty – Kaj jo rozum mioł

12. Szlagier Maszyna – Jo lubia maszkety

13. Gabi Gold/Blue Party – Uśmiechnij się do świata

14. Paweł Gołecki - Wciąż w moich snach

15. Sandra i Joachim Koj – Nasz dzień
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