
REGULAMIN KONKURSU RADIOWEGO 

„SOS dla budżetu domowego” 

 

§ 1 Postanowienia wstępne 

 

1. Organizatorem konkursu w Nowym Radiu (www.noweradio.pl) prowadzonym pt. „SOS dla 

budżetu domowego", jest Stowarzyszenie Solidarności Globalnej w ramach realizacji zadania 

„SOS dla budżetu domowego”. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w 

ramach programu edukacji ekonomicznej. 

2. Konkurs będzie trwać na antenie Nowego Radia (www.noweradio.pl) od dnia 1 grudnia 2020 

r. do 28 lutego 2020 r.  

3. Konkurs przeznaczony jest dla słuchaczy Nowego Radia. 

4. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Stowarzyszenia 

Solidarności Globalnej oraz Nowego Radia oraz członkowie ich najbliższych rodzin.  

 

§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Przedmiotem konkursu będzie praca pisemna na temat własnej metody oszczędzania. 

Zadaniem uczestników jest przygotowanie pomysłu, metod na oszczędzanie, w formie 

pisemnej (do 1000 znaków) oraz przesłanie na adres mailowy info@solidarity.com.pl 

2. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie. 

3. Stowarzyszenie Solidarności Globalnej nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność 

realizacji usług poczty elektronicznej. 

4. Zwycięzca wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych Stowarzyszeniu 

Solidarności Globalnej w celu realizacji uprawnień wynikających z nagrody. 

5. Powiadomienie o wygranej będzie odbywać się w drodze kontaktu telefonicznego.  

6. Nagrodę należy odebrać osobiście w siedzibie Nowego Radia (ul. Gospodarcza 2, 20-

217, Lublin) w terminie do 28 lutego 2021 r. 

7. W konkursie zostanie wyłonionych 5 laureatów. Wyboru laureatów konkursu dokona 

trzyosobowa kapituła.  

 

 

§ 3 Nagroda 

 

1. Nagrodę w Konkursie stanowić będą nagrody rzeczowe – zestawy nagród 

(kalendarz/planner, książka o finansach prywatnych).  

2. Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny. 

http://www.noweradio.pl/
mailto:info@solidarity.com.pl


 

§ 4 Reklamacje 

 

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Stowarzyszenia Solidarności 

Globalnej wyłącznie w formie pisemnej, w terminie 5 dni od daty zakończenia Konkursu. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres jak również dokładny opis i 

powód reklamacji. 

3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data 

doręczenia przesyłki. 

4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 15 dni 

od daty otrzymania reklamacji. 

5. Stowarzyszenie Solidarności Globalnej jest uprawnione do zmiany postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

 

§ 4 Postanowienia końcowe 

 

1. Stowarzyszenie Solidarności Globalnej ponosi odpowiedzialność za organizację Konkursu i 

treść Konkursu. 

2. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronach internetowych: 

www.solidarity.com.pl oraz www.noweradio.pl . 

3. Odbiór nagrody w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące 

zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu na 

podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z 

póz. Zm. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 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 (RODO). Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę 

na powyższe wypełniając i przesyłając formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
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