
Regulamin Konkursu „Mikołajki w Radiu Bayer FM” 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1.    Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie „Mikołajki w Radiu Bayer FM” 

2.    Organizatorem Konkursu jest Radio Bayer FM  z siedzibą w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. 
Bulwarowa 5, NIP: 844-231-96-13.  

3.    Konkurs trwać będzie w dniach 21.11 – 05.12.2016r.  

4.    Finał konkursu nastąpi 06.12.2016r. na antenie Radia Bayer FM.  

5.    Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej "Uczestnikiem") wyraża zgodę na zastosowanie 
wszystkich postanowień Regulaminu. 
 
§ 2 
Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1.  Uczestnik, który chce wziąć udział w Konkursie musi napisać list do Świętego Mikołaja. Treść oraz 

forma listu jest dowolna. 

2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 list. 

3. W konkursie uwzględnione zostaną prace grupowe (dotyczy tylko rodzeństwa). 

4. W zgłoszeniu powinny znajdować się następujące informacje: 

- List do Świętego Mikołaja, 

- dane uczestnika(imię, nazwisko, wiek, adres oraz nr. kontaktowy). 

5. Zgłoszenie należy dostarczyć do jednej z siedzib Radia Bayer FM: Suwałki, ul. Bulwarowa 5, Ełk, ul. 

Małeckich 2 lub przesłać go drogą mailową na adres – poczta@bayerfm.eu. 

6. Zgłoszenia będą przyjmowane do 5.12.2016r. 

7. Warunkiem otrzymania nagrody jest dostarczenie zgłoszenia, pozytywna ocena przez komisję oraz 
odebranie telefonu od Radia Bayer FM w dniu 06.12.2016 r. 
 
8. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci do 13 roku życia. 

 
9. Wśród Uczestników, którzy prześlą zgłoszenia drogą mailową lub dostarczą je do Radia, 6 stycznia 
specjalna 3 osobowa komisja wybierze 3 ich zdaniem najciekawsze i najładniejsze listy.  

10. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości ok. 600 zł. 

11. Sponsorem konkursu jest sklep Toy Planet, Suwałki Plaza. 

12. Organizator powiadomi laureatów Konkursu o sposobie i terminie przekazania nagrody. 

13. Sponsor konkursu ponosi koszty nagród, jednak w przypadku nagród przekraczających wartość 750 
zł, kwotę podatku w wysokości 10% reguluje zwycięzca. 

14. Zgłoszenie listu do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: 
Odczytanie listu na antenie Radia Bayer FM z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu 
nieodpłatnej i bezterminowej licencji na korzystanie przez czas nieoznaczony, a w szczególności na 

umieszczenie listów wykonanych przez Uczestników Konkursu na stronie www Organizatora. Organizator 
zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac w publikacjach 
związanych z konkursem. 

 

§ 3 
Odbiór Nagród 
1. Nagrody Rzeczowe będą do odbioru w siedzibie Radia Bayer FM  w Suwałkach przy ul. Bulwarowej 5 

lub w Ełku przy ul. Małeckich 2. 

 
§ 4 
Postanowienia Końcowe 
1.    Uczestnicy Konkursu oraz rodzice bądź opiekunowie uczestników małoletnich, wyrażają zgodę i 
upoważniają Radio Bayer FM do przetwarzania ich danych osobowych podanych w zgłoszeniu 
konkursowym. 

 

mailto:poczta@bayerfm.eu


2.    Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun 

podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść. 

3.    Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie Radia Bayer FM oraz na 

stronie internetowej pod adresem www.bayerfm.eu 
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