
Regulamin konkursu 
 „Kółko-Krzyżyk” 

 I  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu "Kółko-Krzyżyk", zwanego dalej "Konkursem", jest Polskie Radio 
Regionalna Rozgłośnia w Kielcach Radio Kielce S.A. z siedzibą w Kielcach (25-317),  
przy ul. Radiowej 4. 

2. Organizator powierza realizację każdej edycji Konkursu prowadzącemu program na antenie 
Radia Kielce, który jednocześnie czuwa nad prawidłowością przebiegu Konkursu (dalej: 
"Prowadzący"). 

3. Konkurs będzie realizowany w terminie: od 25 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. 
Codziennie od poniedziałku do czwartku zostaną rozegrane 3 (trzy) edycje Konkursu.  
O rozpoczęciu każdej edycji Konkursu informuje każdorazowo na antenie Prowadzący. 

4. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca użytkownikiem 
telefonu komórkowego lub stacjonarnego. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności 
prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich 
przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. 

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie  
ich rodzin oraz osoby najbliższe. 

6. Uczestnikiem kolejnej edycji Konkursu nie może być osoba, której przyznano prawo  
do nagrody dnia w którejkolwiek z poprzednich edycji Konkursu. 

7. Używane w Regulaminie pojęcie "połączenie telefoniczne" oznacza nawiązanie połączenia 
telefonicznego ze studiem Organizatora i Prowadzącym Konkurs. 

8. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie 
Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora. 

II  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy od 25 czerwca 2018 r., słuchać Radia Kielce  
i po ogłoszeniu edycji konkursu przez Prowadzącego, zadzwonić pod numer telefonu 
podany na antenie. Koszt połączenia wg cennika operatora. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność połączenia telefonicznego,  
a w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych oraz za awarie w czasie trwania 
Konkursu na antenie Radia Kielce SA. 

3. Jeżeli połączenie zostaje przerwane w trakcie trwania Konkursu antenowego, Prowadzący 
łączy się z kolejnym uczestnikiem Konkursu, zerwanie połączenia po raz drugi jest 
równoznaczne z zakończeniem Konkursu w danym dniu. 

III  WYBÓR ZWYCIĘZCÓW I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Plansza gry zbudowana jest z 9 pól oznaczonych pionowo, od góry do dołu, cyframi: 1,2,3; 
poziomo, od lewej do prawej, literami: A, B, C.  

 A B C 

1 
A1 B1 C1 

2 
A2 B2 C2 

3 
A3 B3 C3 

2. Prowadzący przedstawia zasady gry. 
3. W grze bierze udział 2 zawodników. 
4. Prowadzący przypisuje uczestnikom oznaczenia którymi się posługują – kółko lub krzyżyk. 
5. Prowadzący wskazuje osobę, która rozpoczyna grę. 
6. Zawodnik podaje adres pola które chce oznaczyć (np. A1), wskazane pole zostanie 

oznaczone pod warunkiem, że zawodnik odpowie prawidłowo na zadane przez 
prowadzącego pytanie. Uczestnik konkursu ma 5 sekund na udzielenie odpowiedzi. 
Pierwsza odpowiedź Uczestnika uznawana jest za ostateczną. 



7. W przypadku udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi zawodnik odpada z gry.  
8. Wygrywa ten z zawodników, który jako pierwszy swoimi symbolami (kółko lub krzyżyk) 

oznaczy trzy pola w taki sposób, że można je połączyć linią ciągłą poziomo, pionowo  
lub skośnie. 

9. Nagrodą dla laureata jest 100 zł. 
10. W ciągu jednej godziny audycji rozgrywana jest jedna partia gry, w rozgrywkach jednej 

partii maksymalnie wziąć udział może do 3 zawodników.  
11. W ciągu audycji rozgrywa się maksymalnie 3 rozgrywki. 
12. W przypadku nierozstrzygnięcia pojedynczej rozgrywki lub w przypadku remisu wartość 

nagrody powiększa pulę nagród kolejnej rozgrywki w danej audycji. 
13. W przypadku nierozstrzygnięcia rozgrywek w danej audycji, wartość nagród z danego dnia 

powiększa pulę nagród pierwszej rozgrywki kolejnego dnia. 
14. Maksymalna wygrana w Konkursie, będąca pochodną kumulacji nagród jednostkowych  

to 2000 zł (dwa tysiące złotych). Po przekroczeniu tej wartości, pula nagród zeruje się  
i powraca do jednostki podstawowej. 

15. Uczestnik Konkursu, który uzyskał w czasie trwania Konkursu tj. od 25 czerwca 2018 roku 
nagrodę pieniężną nie może kolejny raz przystąpić do udziału w Konkursie. 

16. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu będzie czuwała Komisja powołana  
przez Organizatora. 

17. Sporne kwestie w szczególności, w zakresie prawidłowości udzielanych odpowiedzi  
na antenie Radia Kielce, rozstrzyga Komisja. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają 
żadnym odwołaniom. 

18. Uczestnik, który uzyskał nagrodę zwany jest dalej „Zwycięzcą Konkursu”. 
19. Nagroda zostaje wypłacona przelewem na konto wskazane przez Zwycięzcę Konkursu  

w ciągu 5 dni roboczych. 
20. Zwycięzca Konkursu ma obowiązek podać Organizatorowi swoje imię i nazwisko, adres, 

numer dowodu osobistego oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP lub PESEL), a także 
wszelkie inne dane niezbędne Organizatorowi w celu wykonania obowiązków określonych 
w Regulaminie lub wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

21. Zwycięzca Konkursu, który otrzymał prawo do jakiejkolwiek nagrody, zostanie 
poinformowany przez Organizatora, na numer telefonu, z którego nawiązano połączenie  
z Organizatorem, o sposobie, miejscu i terminie odbioru Nagrody. 

22. Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych wymienionych w ust. 20. 
powyżej, odmowy dokonania przez Zwycięzcę Konkursu ustaleń dotyczących odbioru 
Nagrody, o których mowa w ustępie poprzedzającym lub też niedokonania takich ustaleń 
Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody. 

IV  DANE OSOBOWE 

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają 
Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, 
wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora. 

2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo 
poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania 
ich danych osobowych. 

3. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku , poz. 922)  
i Polityką prywatności obowiązującą w radiu Kielce, dostępna na stronie internetowej Radia 
Kielce www.radio.kielce.pl 

4. Uczestnik Konkursu udostępniając Organizatorowi treść swojej rozmowy z osobą 
prowadzącą Konkurs i wszelkie pozostałe rejestrowane rozmowy, upoważnia Organizatora 
do wykorzystywania ich w wybrany przez Organizatora sposób, w szczególności do  emisji 
na antenie Radia Kielce. 

5. Zwycięzcy Konkursu udzielają Organizatorowi prawa do wykorzystania ich wizerunku 
utrwalonego w czasie rozmowy telefonicznej, odbioru Nagrody, a także opublikowania 

imienia i nazwiska Zwycięzcy Konkursu, w związku z uzyskaniem prawa do Nagrody. 

 

 

http://www.radio.kielce.pl/


V  REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania 
Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia 
udziału w Konkursie. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu. 

2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej doręczenia na adres Organizatora. 
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego 

reklamację, a także numer telefonu, z którego  nawiązano połączenie telefoniczne, wraz  
z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji. 

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji 
rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym 
stanowisku. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające 
wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem 
nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nawiązanie połączenia telefonicznego przez 
osobę nieuprawnioną i wynikłe stąd skutki. 

VI  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie  
w połączeniach sieci telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów  
albo Uczestników Konkursu. 

2. Organizator ma prawo zdecydować o niekontynuowaniu rozmowy z uczestnikiem konkursu, 
który jako pierwszy połączył się z Prowadzącym Konkurs, z powodu złej jakości połączenia. 
Organizator - decyzją Prowadzącego - może odmówić prawa do uczestnictwa w Konkursie 
takiej osobie. W takim przypadku prawo do udziału w Konkursie uzyskuje kolejny 
Uczestnik, wyłoniony przy zachowaniu zasad, określonych w zdaniu pierwszym ust. 3 pkt. II 
Regulaminu. 

3. Inicjując połączenie telefoniczne zgodnie z  pkt. II Regulaminu, Uczestnik Konkursu 
potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie  
oraz podporządkowuje się jego postanowieniom. 

4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim 
Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął  
w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem. 

5. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Konkursu. 
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 


