REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO
PRZEZ GP NYSA I RADIO NYSA

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorami Konkursu są:
- P.H.U. GP Grochalski-Pięt Sp.J; ul. Zwycięstwa 2, 48-303 Nysa
- Radio Nysa, ul. Podolska 22, 48-304 Nysa
2. Konkurs będzie przeprowadzany w dniach od 1.01.2022 do 27.01.2022
3. W dniach: 04,06,11,13,18,20,25,27.01.2022 o godzinie 18:00 na antenie Radia Nysa 103,6 FM
podane zostanie pytanie konkursowe. W każdy dzień rozdane zostaną 2 nagrody.
(Organizator zastrzega sobie prawo niezorganizowania konkursu w danym dniu bez podania powodu)
4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i
zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom
zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która będzie właścicielem
zaświadczenia z firmy P.H.U. GP Grochalski-Pięt Sp.J. Ul. Zwycięstwa 2, 48-303 Nysa dotyczącego
przeprowadzonego “badania technicznego samochodu” w okresie 01.01.2022 - 27.01.2022.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.nysa.fm
b) spełnienie warunków podanych w §3 p.1
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze
Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie
najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

§3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY
1. Uczestnik musi przeprowadzić badanie techniczne samochodu w firmie P.H.U. GP Grochalski-Pięt
Sp.J; ul. Zwycięstwa 2 48-303 Nysa w okresie 01.01.2022 - 27.01.2022.

2. Zadzwonić na numer 77 440 04 44 (Radio Nysa) w chwili gdy prezenter poda pytanie konkursowe.
3. Uczestnik musi udzielić jako pierwszy poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe zadane przez
Organizatora na antenie Radia Nysa 103,6 FM
4. Nagrodę (jeden bon na paliwo) otrzyma ta osoba, która jako pierwsza poda prawidłową odpowiedź na
pytanie konkursowe.
5. Nagrodą w konkursie jest możliwość darmowego wlania 50 litrów benzyny lub oleju napędowego do
swojego samochodu.
(Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia nagród dopiero w dniu ogłoszenia konkursu. Nagroda
nie podlega wymianie na gotówkę, a zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na
osoby trzecie.)
6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji
rozstrzyga Organizator.
7. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie w momencie podania
prawidłowej odpowiedzi.

§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych
osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca
przekazania nagrody).
2. W Konkursie wezmą udział tylko te osoby, które podadzą Organizatorowi powyższe informacje.
3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w
związku z wydaniem nagród.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu
opublikowania go na stronie www.nysa.fm.

