
Regulamin konkursu fotograficznego "4 Rodzinne Urodziny Radia Q" na zdjęcie z wakacji. 
 
A. Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Zdjęcie z wakacji” (zwanego dalej “Konkursem”), 
jest Radio Q 100,7FM z siedzibą w Kutnie przy ul. Królewskiej 36, 99-300 Kutno. 
2. Regulamin określa zasady i warunki udziału w Konkursie. 
 
B. Czas trwania Konkursu 
1. Czas trwania Konkursu: 17 sierpnia – 26 sierpnia 2022. 
2. Konkurs składa się z dwóch etapów. W I etapie do dnia 24 sierpnia 2022 roku, do 11.00. należy przesłać 
zdjęcie z wakacji całej rodziny. Zdjęcie należy zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym na facebooku. 
Po tym czasie zdjęcia nie będą brane pod uwagę komisji konkursowej. Wyniki z I etapu konkursu zostaną 
podane na antenie Radia Q 100,7FM najpóźniej 24 sierpnia 2022 roku, do 16.00 oraz zamieszczone w 
komentarzu pod postem konkursowym. II etap to quiz na antenie Radia Q. 
 
C. Warunki uczestnictwa, zasady i przebieg Konkursu. 
1. Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby w wieku od 18 lat. 
2. Przedmiotem konkursu jest zdjęcie z wakacji. Powinno to być zdjęcie wakacyjne uczestnika i jego rodziny. 
3.Zdjęcie na konkurs powinno być przesłane w formie elektronicznej i zamieszczone w poście konkursowym 
przypiętym u góry strony na profilu Radio Q 100,7FM na Facebooku. 
4. Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie jedno zdjęcie. 
5. Zamieszczenie zdjęcia jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie wizerunku uczestnika i jego rodziny. 
6. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
regulaminu. 
7. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych 
uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych o ile dane 
takie będą ujawniane w toku konkursu i w związku z jego przebiegiem, zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikowania zdjęć 
konkursowych wszystkich uczestników w celach promocyjnych w środkach masowego przekazu i na stronach 
internetowych lub w innej formie podając imię i wiek autora. 
9. Składając zdjęcie uczestnik jednocześnie oznajmia, że posiada zgody ewentualnych osób 
obecnych na zdjęciu i na wykorzystanie ich wizerunków. 
10. Komisję Konkursową składa się z pracowników Radia Q 100,7FM. 
11. Komisja Konkursowa wybierze prace najpełniej oddające wskazany temat. Decyzje Komisji Konkursowej są 
ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Komisja. 
12. O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani na antenie Radia Q 100,7FM 25 sierpnia, do godz.11 i 
za pośrednictwem komentarza pod konkursowym postem na radiowym Facebooku, a następnie zaproszeni do 
siedziby Radia Q 100,7FM laureaci będą mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania w quizie z wiedzy o Radiu Q. 
13. Komisja Konkursowa wyłoni czterech laureatów zdjęć, którzy zostaną zaproszeni 26. sierpnia o 11.15 do 
siedziby Radia Q 100,7FM celem udziału w II etapie konkursu - quizie z wiedzy o Radiu Q. 
 
D. Nagrody 
1. Nagrodą w konkursie jest 2-dniowa wycieczka dla czterech osób organizowana przez sponsora konkursu 
Biuro Podróży Full Travel. 
2. Zwycięzcy Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagród w gotówce. 
3. Wyboru nagród dokona Organizator Konkursu. 
 
E. Odbiór nagród 
1. Nagroda przekazane zostanie laureatowi w siedzibie Radia Q 100,7FM w formie Vouchera 
26 sierpnia 2022 roku po zakończonym quizu z wiedzy o Radiu Q 100,7FM. 
 
F. Postanowienia końcowe 
1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie, jak również potwierdza, iż 
spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 
2. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres Radio Q 
100,7FM: redakcja@radioq.fm w terminie 24 godzin od czasu ogłoszenia listy Zwycięzców. Reklamacje 
zgłaszane po powyższym terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny 



reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 24 godzin od ich otrzymania przez Organizatora. 
Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu. Decyzja 
Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane w formie pisemnej, są ostateczne i wiążące. 
4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej www.radioq.fm 
5. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się 
z Organizatorem poprzez e-mail: redakcja@radioq.fm lub telefonicznie 500 422 422 
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
7. Administratorem danych osobowych uczestników jest PPHU FAMA Sp. z o.o., nadawca program Radio Q. 
Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i 
przeprowadzaniem Konkursu oraz w celu zamieszczenia listy zwycięzców na stronie internetowej www.radioq.fm 
8. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 
Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania nagród oraz 
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny 
poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.radioq.fm 
10.Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie są ponoszone przez uczestników. 


