REGULAMIN
“GRA TERENOWA”
AKCJA WAKACYJNA NA 70-LECIE RADIA OPOLE I NOWEJ TRYBUNY OPOLSKIEJ”
03.06 – 14.09.2022
I.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem gry terenowej „GRA TERENOWA” Akcja Wakacyjna na 70-lecie
Radia Opole i Nowej Trybuny Opolskiej) jest Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia
w Opolu "RADIO OPOLE" Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich
8, 45-084 Opole, powstała z części mienia Państwowej Jednostki Organizacyjnej
"Polskie Radio i Telewizja", wpisana pod pozycją RHB 2019, w KRS pod nr
0000124187, z nadanym przez Wojewódzki Urząd Statystyczny numerem REGON:
530916295, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP 754-00-13-375, z
kapitałem zakładowym i wpłaconym w wysokości 624.100,00 zł (zwany dalej
„Organizatorem”).
2. Fundatorem nagród jest Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Opolu "RADIO
OPOLE" Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 8, 45-084 Opole.
3. Gra terenowa organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
odbywać się będzie na terenie miast i gmin województwa opolskiego w ramach
Letniej Akcji Jubileuszowej: „70 gmin na 70-lecie Radia Opole i Nowej Trybuny
Opolskiej”.
4. Udział w grze jest bezpłatny i dobrowolny.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestnika
w trakcie trwania gry terenowej.
6. Przed wzięciem udziału w grze terenowej zdefiniowany niżej Uczestnik powinien
zapoznać się z Regulaminem. Wzięcie udziału w grze terenowej jest
równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu gry.
7. Regulamin gry terenowej jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej: https://radio.opole.pl/112,27,konkursy

8. W grze terenowej nie mogą brać udziału:
a) pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, lub spółek powiązanych z
nim kapitałowo;
b) inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
c) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w punkcie a) i b) powyżej, to
jest: osoby będące wobec takiej
osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub
stopniu, osobą
pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą
pozostającą we wspólnym
pożyciu;
d) osoby, które w okresie 6 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu,
wygrały, w wyniku
udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora.
II. Uczestnicy
1. Uczestnikiem gry terenowej może być każda pełnoletnia osoba będąca
słuchaczem „Radia Opole” oraz posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22 (1) ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, zamieszkała na terytorium Polski.
2. Uczestnikiem gry terenowej może być również każda osoba niepełnoletnia,
będąca pod opieką prawnego opiekuna, który wyrazi pisemną lub ustną zgodę na
udział osoby niepełnoletniej w grze terenowej.
3. Z udziału w grze terenowej wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby
wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem
gry terenowej, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem.
III. Czas i miejsce gry terenowej
1. Gra terenowa odbywać się w wyznaczone dni od 3 czerwca do 14 września 2022
roku w godzinach 9.00 do 15.00 na terenie miast i gmin odwiedzanych w ramach
Letniej Akcji Jubileuszowej Radia Opole i Nowej Trybuny Opolskiej według
ustalonego harmonogramu, w obszarze wyznaczonym przez Organizatora na
konkretny dzień.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu gry terenowej lub
odwołania gry do 7 dni przed planowanym rozpoczęciem bez podania powodu.
IV. Zasady
1. Gra opierać się będzie na poszukiwaniu przez Uczestników miejsc na terenie
miast i gmin wskazanych w harmonogramie Letniej Akcji Jubileuszowej, w których
PRZEDMIOTY (pudełeczka - zwane dalej „Punktami”) zawierające wskazówkę,
uprawniającą do odbioru nagrody.
2. Mapka przedstawiająca fragment danej miejscowości, w którym ukryte będą
Punkty, znajdować się będzie w specjalnym, bezpłatnym dodatku Nowej Trybuny
Opolskiej, wydawanym każdego dnia dla wskazanej w harmonogramie Letniej
Akcji Jubileuszowej gminy. Informacje pozwalające na odnalezienie Punktów przy
pomocy wspomnianej mapy podawane będą, w trakcie trwania gry, na antenie
„Radia Opole”.
3. Mapka będzie posiadała wyraźnie oznaczone sektory, w których, w każdej
godzinie obecności Letniej Akcji Jubileuszowej w danej miejscowości, Uczestnicy
szukać będą ukrytego Punktu.
4. Uczestnik zabawy, po odnalezieniu Punktu we wskazanym sektorze miejscowości,
powinien zgłosić się do plenerowego studia „Radia Opole” w celu odebrania
przysługującej mu nagrody rzeczowej.
5. Nagrodę może odebrać wyłącznie osoba pełnoletnia po podpisaniu protokołu
odebrania nagrody i okazaniu dowodu osobistego potwierdzającego podane dane
osobowe.
6. Nie zgłoszenie się do studia po upływie czasu trwania gry jest równoznaczne z
rezygnacją z nagrody.
7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad gry fair-play. W przypadku
wykrycia nieprawidłowości Organizator może wykluczyć Uczestnika z gry
terenowej i/lub nieodwołanie wykluczyć Uczestnika z przyszłych
konkursów/zabaw Organizatora.
V. Nagrody
1. Nagrodami w grze terenowej będzie ZESTAW UPOMINKÓW O WARTOŚCI DO
300 ZŁ wyznaczone przez Organizatora.

2. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz ekwiwalenty pieniężne.
3. Nagroda będzie wydana tylko i wyłącznie do rąk własnych Zwycięzcy. Nagroda nie
może być odebrana przez członków rodziny ani osoby trzecie. Odbiór nagrody
odbywa się w plenerowym studiu „Radia Opole”.
4. Uczestnik może odebrać nagrodę tylko jeden raz w trakcie trwania gry terenowej
i wyłącznie po spełnieniu warunków opisanych w Zasadach.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odebrania nagrody
z przyczyn leżących po stronie Uczestnika gry, w szczególności niespełnienia
warunków niniejszego Regulaminu. W takim przypadku nagroda pozostaje
własnością Organizatora i/lub może zostać wydana innej osobie.
6. Ilość nagród jest ograniczona i ustala ją Organizator.
VI. Ochrona danych osobowych
1.

Administratorem danych osobowych jest Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w
Opolu "RADIO OPOLE" S.A., ul. Strzelców Bytomskich 8, 45-084 Opole - wpisane
do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 754-00-13-375.

2. Zgromadzone dane będą stanowiły bazę doraźną i po zakończeniu gry terenowej
zostaną usunięte. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach
związanych z grą terenową.
3. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
10 września 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).
4. Podanie danych przez Uczestników gry terenowej zakwalifikowanych na listę
Zwycięzców ma charakter dobrowolny. Zwycięzcom gry terenowej przysługuje
prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania
usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu, co do ich
przetwarzania przez Organizatora. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma
wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Wszelkie oświadczenia w tym zakresie można składać bezpośrednio:
wieslaw.kaczmar@radio.opole.pl oraz u Organizatora.
VII. Inne postanowienia

7. Wszelkie pytania związane z organizacją, trwaniem i zasadami gry terenowej
można kierować pod adres: wieslaw.kaczmar@radio.opole.pl
8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu gry terenowej w
dowolnym czasie bez podawania przyczyn, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w grze terenowej.
9. Niniejsza gra terenowa nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11.
2009 o grach hazardowych.
10. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzje podejmuje
Organizator gry terenowej. Decyzje Organizatora są ostateczne i niepodważalne.

