
 

 

Regulamin konkursu pod nazwą „Wygraj bilet do Energylandii” 

 

      §1 

Postanowienia Ogólne 

1. Regulamin określa warunki konkursu rozgrywanego na antenie sieci stacji Radia 

WEEKEND oraz na portalu weekendfm.pl zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego - ustawy z dn. 

23.04.1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 
2. Organizatorem konkursu jest Petrus Spółka  z o.o., ul. Staszica 30, 89-600 Chojnice (zwana dalej 

„Organizatorem”) 
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Petrus Spółka z o.o., ul. Staszica, Chojnice 89-600 
4. Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji 

konkursu oraz za pośrednictwem którego dokonywane są zgłoszenia do konkursu, jest następujący: 

konkurs@petrus.pl 
5. Konkurs rozpoczyna się w poniedziałek 11 czerwca 2018, a kończy się w poniedziałek 18 

czerwca 2018 roku, w chwili zakończenia przyjmowania zgłoszeń z odpowiedziami i 

uzasadnieniami tj. o godz. 9:00 
6. Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia konkursu i określa jego warunki 

oraz prawa i obowiązki jego uczestników. 

 

      §2 

Zasady uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Uczestnikiem Konkursu z zastrzeżeniem postanowień ust. 3., na warunkach 

określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia. Dopuszczalny jest także 

udział w Konkursie uczestników małoletnich (w wieku od 13 lat), ale jedynie za pisemną zgodą 

przedstawicieli ustawowych. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełnia wszystkie warunki 

określone w niniejszym regulaminie. 
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika 

regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych 

w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do 

udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w 

regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie 

wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej nagrody lub nagród. 

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnicy Konkursu spełniają 2 

warunki określone w regulaminie. W tym celu Organizator może wezwać uczestnika do 

złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia 

określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu 

kontaktowego. Organizator może również postawić wymóg obecności zwycięzcy lub 

uczestnika Konkursu pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm 

współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu ani członkowie rodzin 

pracowników tych podmiotów do drugiego stopnia pokrewieństwa włącznie. 

4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także 

prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na inne podmioty. 

  

 

§3 

 

Zasady Konkursu 

1. Konkurs prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami zapisu § 1. ust. 6. Po zakończeniu 

przyjmowania zgłoszeń wraz uzasadnieniami nastąpi rozstrzygnięcie. 



 

 

2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przysłanie w okresie od dnia 11 czerwca 2018 r. do 

dnia 18 czerwca 2018 r. (do godziny 9:00), podczas trwania konkursu wiadomości e-mail  
na adres konkurs@petrus.pl, wskazany na antenie Radia WEEKEND oraz na portalu weekendfm.pl, 

a także na stronie www.petrus.pl i spełnienie warunków określonych w ust. od 4 do 7. 
3.  Zgłoszenie odbywa się poprzez przysłanie do Organizatora wiadomości e-mail, zgodnie z ust. 2, 

w treści której należy podać identyfikator Abonenta Telewizji Kablowej ‚Petrus’ oraz prawidłową 

odpowiedź na pytanie. 
4. Uczestnik może wysłać do Konkursu dowolną ilość wiadomości e-mail, z tym, że jedna 

wiadomość e-mail może dotyczyć tylko jednego uzasadnienia.  
5. Zadaniem Uczestników jest odpowiedź na pytanie: 
Którą postacią z bajek pojawiających się na kanale Top Kids chciałbyś być i dlaczego ? 
6. Zwycięzcami Konkursu zostaną Uczestnicy, których Uzasadnienie dotyczące pytania w opinii 

Komisji Konkursowej było najbardziej przekonujące. 
7. Zwycięzcy konkursu zostanie poinformowany o wygranej telefonicznie, bądź poprzez e-mail. 

 

      §4 
Nagrody 
 

1. Nagrodą w Konkursie są bilety do Parku Rozrywki Energylandia. 

2. W sumie do wygrania są trzy pojedyncze zaproszenia, po jednym pojedynczym zaproszeniu dla 

każdego z trzech wybranych zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 6. Autorów nadesłanych 

wiadomości. 
3. Fundatorem nagród jest Petrus Spółka z o.o.  

4. Uczestnicy Konkursu, którzy zwyciężą zgodnie z § 3 zobowiązani są do podania 

Organizatorowi danych osobowych (imię, nazwisko, adres zameldowania lub zamieszkania) 
 

      §5 

 

Komisja Konkursowa 
1. Na potrzeby niniejszego konkursu powołuję się Komisję Konkursową, która czuwa nad 

prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonieniem Zwycięzców zgodnie z postanowieniami 

§3 
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 
- Paweł Granowski - współorganizator Konkursu, przedstawiciel Fundatora nagród, Firmy Petrus 

Spółka z o.o. 
- Arkadiusz Jażdżejewski - przedstawiciel Radia Weekend oraz portalu internetowego, na łamach 

których opublikowany zostanie Konkurs 
- Michał Gogacz - przedstawiciel Fundatora Nagród, Kierownik Obsługi Klienta Telewizji 

Kablowej ‚Petrus' 

 

      §6 

 

Postanowienia końcowe 

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o przysłaniu lub dotarciu wiadomości e-mail do  

Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ wiadomości e-mail na serwer systemu 

informatycznego Organizatora. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci informatycznej, za  

pośrednictwem których uczestnicy przesyłają wiadomości e-mail. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości e-mail. W 

szczególności zgłoszenia do Konkursu niespełniające wymogów regulaminu w stopniu 
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uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych 

na nich danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.  

4. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały  

reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny. 

5. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom Konkursu do wglądu w siedzibie 

Organizatora, oraz w Internecie na stronie www.petrus.pl 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zasad Konkursu określonych w 

regulaminie. Wszelkie zmiany w tym zakresie będą ogłaszane poprzez udostępnienie zmienionego 

regulaminu Konkursu w sposób określony w ust. 5. 

7. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez  

niego przetwarzane w celu: (i) realizacji Konkursu, (ii) wyłonienia zwycięzców Konkursu,  

(iii) doręczenia nagród, (iv) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym  

Konkursie, (v) wysyłania e-mailem informacji związanych  z Konkursem.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia  

otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do  

swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia. Dane osobowe będą  

przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych  

osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

§7 

Informacja o przetwarzaniu przez Petrus Spółka z o.o. danych osobowych. 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Petrus spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, z siedzibą w Chojnicach, ul. Staszica 30, 89 – 600 Chojnice, zarejestrowana 

pod numerem KRS 0000624689, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5542371965, REGON: 

092557739. 

2. Uczestnik decydując się na udział w konkursie zgadza się na przetwarzanie danych osobowych. 
   

http://www.petrus.pl/

