OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW SMS PRZEPROWADZANYCH W SERWISIE WWW.RADOMSPORT.PL

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu SMS  zwanego dalej „Konkursem” jest firma RadomNet - wydawca serwisu www.RadomSport.pl, zwane dalej „RadomSport” .
2. Konkursy są prowadzone na podstronach serwisu RadomSport.
3. Sponsorem nagród w konkursie jest RadomSport lub sponsor.  
4. Konkursy realizowane są za pośrednictwem systemu dostarczonego przez firmę "BILD PRESSE POLSKA Sp. z o. o." Sp. k. z siedzibą w Łodzi.
5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
6. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Z wyłączeniem:
- pracowników
- innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
- osób najbliższych wobec pracowników i innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu
7. Udział uczestnika małoletniego w konkursie jest dozwolony wyłącznie za zgodą jego przedstawiciela ustawowego.
8.Czas trwania danego konkursu ogłaszany jest przez prowadzącego konkurs na stronie RadomSport

§ 2
Warunki uczestnictwa w konkursach  

1.  Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać krótką wiadomość tekstową (SMS) na numer podany przez prowadzącego na stronie RadomSport, podając w niej prefiks (RS.), z odpowiedzią na pytanie zadane na stronie RadomSport przez prowadzącego;
2. Formuła danego konkursu określana jest przez Prowadzącego, na stronie RadomSport. Pytania określa Prowadzący, na stronie RadomSport.
3. W konkursach nie są brane pod uwagę SMS-y wysłane za pośrednictwem sieci Internet.
4. Koszt wysłania SMS-a podawany jest na stronie RadomSport.
5. Wiadomości w formacie SMS związane z Konkursem będą odbierane przez system dostarczony przez firmę "BILD PRESSE POLSKA Sp. z o. o.”, który określa datę odbioru wiadomości w formacie SMS przez wskazanie czasu według zegara automatycznego. Dane zarejestrowane przez system są rozstrzygające dla ewentualnego ustalenia kolejności zgłoszenia w Konkursie lub wskazania Zwycięzców Nagrody.
6.. W danym konkursie wezmą udział jedynie uczestnicy, którzy zamieszczą w treści SMS wymagane elementy oraz wyślą SMS w terminie umożliwiającym jego dotarcie na serwer podmiotu przyjmującego SMS, w ściśle określonym czasie. Za chwilę dotarcia SMS do organizatora uważa się chwilę jego wpływu na serwer wyspecjalizowanego podmiotu obsługującego ruch SMS.
7. Nadawcy SMS, które dotrą do organizatora przed lub po wskazanym terminie, nie będą brali udziału w konkursie. Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS.

§ 3
Nagrody
1. O nagrodach przewidzianych w danym konkursie informuje Prowadzący, na stronie RadomSport.
2. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na świadczenia pieniężne.
3. Prawo do nagrody mają osoby, które spełnią warunki określone przez Prowadzącego na stronie RadomSport.
3. Odbiór Nagród następuje osobiście w sposób wskazany przez RadomSport.
4. Nagrody będą wydawane za pokwitowaniem, po okazaniu przez osobę uprawnioną dokumentu tożsamości i podaniu przez tę osobę numeru telefonu, z którego wysłane zostało zgłoszenie konkursowe. Nagroda może zostać odebrana osobiście albo przez osobę upoważnioną przez zwycięzcę, przy czym musi ona legitymować się pisemnym (z własnoręcznym podpisem zwycięzcy) upoważnieniem do odbioru nagrody, zawierającym imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL, NIP oraz serię i numer dokumentu tożsamości zwycięzcy i imię, nazwisko oraz serię i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do odbioru nagrody.
5. Nie zgłoszenie się do siedziby RadomSport, w celu odebrania nagrody, w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu oznacza wygaśnięcie prawa do tej nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec RadomSport.
6. Wszelkie zastrzeżenia związane z Konkursem mogą być kierowane do RadomSport wyłącznie w formie pisemnej, m.in. na adres mailowy redakcja@radomsport.pl
7. Przez Zgłoszenie do Konkursu Uczestnik składa oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych przez Radio Kampus z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bednarskiej 2/4, 00-310 Warszawa. Oświadczam, że zostałem poinformowany/-a o tym, że administratorem danych osobowych będzie RadomSport z siedzibą w Radomiu oraz że podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, wydania Nagrody, jak również o przysługującym prawie do wglądu do moich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.”
8. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.)
9. W zakresie nie objętym Regulaminem stosuje się kodeks cywilny i ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych.
10. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje warunki Konkursu.

