Regulamin konkursów w Trendy Radio

§1
Regulamin określa zasady organizacji konkursów na antenie Trendy Radia

§2
Podmiotem organizującym konkursy jest: Trendy Radio, Krosno, Rynek 25

§3
W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna. Przystępując do udziału
w danym konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych
w niniejszym regulaminie.

§4
W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy organizatora, pracownicy współpracujący
przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie ich rodzin.

§5
Dane osobowe przekazane Trendy Radio będą przetwarzane w celu realizacji konkursu,
wyłonienia zwycięzców oraz doręczenia nagród. Organizator zaznacza, że dane osobowe
mogą być także przetwarzane w celach prawnych. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne i każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do nich, a także do ich
poprawy. Nie podanie danych osobowych uniemożliwia udział w konkursie.
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§6
Na antenie Trendy Radia będą ogłaszane zapowiedzi danych konkursów, które będą
zawierały czas jego prowadzenia, jego zasady, rodzaj nagród oraz formę ich odbioru. Konkurs
może być przeprowadzony w turach.

§7
Jeden uczestnik może uzyskać prawo do nie więcej niż jednej nagrody w konkursie,
a zwycięzcą zostaje osoba, która spełni warunki określone w niniejszym regulaminie
i zapowiedzi danego konkursu. Każdy zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie
o nagrodzie.

§8
Nagrody będą wydawane w terminach, miejscach i na zasadach określonych w zapowiedzi
danego konkursu. W przypadku, gdy zwycięzca poinformuje telefonicznie pod numer 134300280 albo pocztą elektroniczną na adres redakcja@trendyradio.pl, że nie będzie mógł
odebrać nagrody w wyznaczonym terminie, termin odbioru nagrody ulega przedłużeniu
o 7 dni roboczych.

§9
Wydanie nagrody może nastąpić osobiście do rąk zwycięzcy lub za pośrednictwem osób
trzecich, działających na podstawie pełnomocnictw lub innych oświadczeń.

§ 10
W przypadku, gdy nie zostaną spełnione powyższe warunki lub gdy uprawniona osoba nie
odbierze nagrody w określonym miejscu i terminie, prawo do otrzymania nagrody przez
danego zwycięzcę wygasa.

§ 11
Reklamacje dotyczące danego konkursu należy składać na adres redakcji: Trendy Radio,
Krosno, Rynek 25
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§ 12
Niniejszy regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie
Trendy Radia Krosno, Rynek 25 oraz na stronie internetowej www.trendyradio.pl
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