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Regulamin konkursu pt. „ESKA Płaci Twoje Rachunki 6 - Konkurs” 
 

 
§ 1 

Postanowienia  ogólne 

1. Regulamin określa warunki konkursu rozgrywanego na antenie sieci stacji Radia ESKA 
zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego - ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 
z późn. zm.). 

2. Organizatorem konkursu jest  Time S.A.  z siedzibą w  Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, 
zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,  XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod 
numerem KRS 0000295857, NIP: 526-10-04-620, kapitał zakładowy w całości wpłacony 
w wysokości 25.070.000,00 (zwana w dalszej części niniejszego regulaminu 
"Organizatorem").   

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.  

4. Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji 
konkursu, w tym funkcjonowania serwisu SMS, za pośrednictwem którego dokonywane 
są zgłoszenia do  konkursu, jest następujący:rachunki@eska.pl 

5. Dostawcą usług telekomunikacyjnych w zakresie serwisu SMS, za pośrednictwem 
którego dokonywane są zgłoszenia do konkursu, jest Supermedia Interactive Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie, ul Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 130946, NIP 
7541015229, REGON 530908108, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 000,00 zł. 

6. Konkurs rozpoczyna się w dniu 24 września 2012 r., a kończy w dniu 26 października 
2012 r. w chwili zakończenia ostatniego antenowego wejścia finałowego ostatniej edycji 
(z uwzględnieniem zapisu § 3 ust.1). 

7. Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia konkursu i określa jego warunki oraz 
prawa i obowiązki jego uczestników. 

8. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „ESKA Płaci Twoje Rachunki 6 - Konkurs” i 
zwany jest dalej „Konkursem”. 

§ 2 

Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
Konkurs ma zasięg ograniczony technicznymi możliwościami odbioru programu 
radiowego.  

2. Uczestnikiem Konkursu z zastrzeżeniem postanowień ust. 4., na warunkach określonych 
w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, będąca użytkownikiem 
jednej z sieci komórkowej GSM, która prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej. Dopuszczalny jest także udział w Konkursie uczestników małoletnich (w wieku 
od 13 lat), ale jedynie za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych. Uczestnikiem 
Konkursu jest osoba, która spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym 
regulaminie.  

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu 
Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim 
zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do 
udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w 
regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie 
wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej nagrody lub nagród. 
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnicy Konkursu spełniają 
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warunki określone w regulaminie. W tym celu Organizator może wezwać uczestnika do 
złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia 
określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu 
kontaktowego. Organizator może również postawić wymóg obecności zwycięzcy lub 
uczestnika Konkursu pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i spółek holdingu ZPR S.A. 
oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu ani 
członkowie rodzin pracowników tych podmiotów do drugiego stopnia pokrewieństwa 
włącznie. 

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa 
do żądania wydania nagrody nie można przenosić na inne podmioty. 

§ 3 

Zasady Konkursu 

1. Konkurs prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami zapisu § 1. ust. 6, od 
poniedziałku do piątku na antenie Radia ESKA. Konkurs podzielony jest na 25 dziennych 
edycji. Podczas trwania każdej edycji przeprowadzanych będzie: w edycjach  
odbywających się w poniedziałki, środy i piątki – po 5 tur, w edycjach  odbywających się 
we wtorki i czwartki – po 6 tur. Po każdej przeprowadzonej turze, zgodnie z ust. 12 
odbywa się wybór najciekawszego zgłoszenia. Poszczególne edycje Konkursu, z 
zastrzeżeniem ust. 2, odbywają się w następujących okresach:  

 I edycja - dnia 24 września 2012 r. 

 II edycja - dnia 25 września 2012 r. 

 III edycja - dnia 26 września 2012 r. 

 IV edycja - dnia 27 września 2012 r. 

 V edycja - dnia 28 września 2012 r. 

 VI edycja - dnia 1 października 2012 r. 

 VII edycja - dnia 2 października 2012 r. 

 VIII edycja - dnia 3 października 2012 r. 

 IX edycja - dnia 4 października 2012 r. 

 X edycja - dnia 5 października 2012 r. 

 XI edycja - dnia 8 października 2012 r. 

 XII edycja - dnia 9 października 2012 r. 

 XIII edycja - dnia 10 października 2012 r. 

 XIV edycja - dnia 11 października 2012 r. 

 XV edycja - dnia 12 października 2012 r. 

 XVI edycja - dnia 15 października 2012 r. 

 XVII edycja - dnia 16 października 2012 r. 

 XVIII edycja - dnia 17 października 2012 r. 

 XIX edycja - dnia 18 października 2012 r. 

 XX edycja - dnia 19 października 2012 r. 

 XXI edycja - dnia 22 października 2012 r. 

 XXII edycja - dnia 23 października 2012 r. 

 XXIII edycja - dnia 24 października 2012 r. 

 XXIV edycja - dnia 25 października 2012 r. 

 XXV edycja - dnia 26 października 2012 r. 
 
2. Poszczególne tury edycji Konkursu, z zastrzeżeniem ust. 3, odbywają się w 

następujących godzinach: 
 

w poniedziałki: 
I tura - od godz. 16.36 w piątek bezpośrednio poprzedzający dzień danej 
poniedziałkowej edycji do godz. 8.50 w poniedziałek, w którym odbywa się ta edycja, 
za wyjątkiem:   
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- I tury I edycji, która odbywa się od godz. 00:00 do godz. 8.50  
 II tura - od godz. 8.51 do 10:35 
 III tura - od godz. 10:36 do 12:35, 
 IV tura - od godz. 12:36 do 14:35, 
 V tura - od godz. 14:36 do 16:35, 

 
 
we wtorki i czwartki: 

I tura - od godz. 16:36 dnia poprzedniego do godz. 7:50 dnia następnego, 
 II tura - od godz. 7:51: do 9:35, 
 III tura - od godz. 9:36 do 11:35, 
 IV tura - od godz. 11:36 do 13:35, 
 V tura - od godz. 13:36 do 15:35 
 VI tura - od godz. 15:36 do 17:35, 
  
 

w środy: 
I tura - od godz. 17:36 dnia poprzedniego do godz. 8:50 dnia następnego, 
II tura - od godz. 8:51 do 10:35, 

 III tura - od godz. 10:36 do 12:35, 
 IV tura - od godz. 12:36 do 14:35, 
 V tura - od godz. 14:36 do 16:35, 
  
 

w piątki: 
I tura - od godz. 17:36 dnia poprzedniego do godz. 8:50 dnia następnego, 
II tura - od godz. 8:51 do 10:35, 

 III tura - od godz. 10:36 do 12:35, 
 IV tura - od godz. 12:36 do 14:35, 
 V tura - od godz. 14:36 do 16:35, 
 
3. Tury od III do ostatniej w poszczególnych edycjach mogą się nie odbyć w przypadku, gdy 

wartość nagrody pieniężnej w poprzedniej turze / poprzednich turach danej edycji 
wyniesie łącznie 7.000,00 zł brutto ewentualnie odpowiednio (zgodnie z § 4 ) 
powiększonej o wartość nagród nierozdanych w poprzedniej edycji. Poszczególne tury od 
III do ostatniej w określonych edycjach mogą się także nie odbyć, jeśli jednostkowa 
wartość wszystkich rachunków zgłoszonych w SMSach, o których mowa w ust. 8, jest 
wyższa niż wartość nagrody w granicach kwoty przewidzianej zgodnie z § 4 na daną turę 
edycji.  

4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przysłanie w okresie od dnia 24 września  
2012 r. do dnia 26 października 2012 r., podczas trwania poszczególnych edycji i tur, 
krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) pod numer 72740 wskazany na antenie Radia 
ESKA i spełnienie warunków określonych w ust. od 7 do 11. Koszt wysłania jednego 
SMS wynosi 2 złote netto, czyli 2,46 złotych brutto tj. wraz z należnym podatkiem VAT.  

5. Każdy SMS bierze udział w Konkursie tylko w tym dniu, w którym został przysłany do 
Organizatora. Wyjątek stanowią:  

 SMSy przesłane w ramach I tury edycji II – XXV, przysłane po ostatniej turze 
odbywającej się w danym dniu do godz. 23:59 tego dnia, które biorą udział w 
Konkursie w dniu kolejnej edycji, 

 SMSy przesłane w ramach I tury edycji odbywających się w poniedziałki przysłane od 
godz. 16:36  w piątek bezpośrednio poprzedzający dzień danej poniedziałkowej 
edycji do godz. 23:59 w niedzielę przypadającą przed danym poniedziałkiem, które 
biorą udział w Konkursie w ten poniedziałek. 

6. Po dotarciu do Organizatora SMSa, do uczestnika Konkursu w ciągu godziny wysyłany 
jest komunikat (za pomocą SMS), informujący o tym, że zgłoszenie zostało 
zarejestrowane w systemie przygotowanym na potrzeby niniejszego Konkursu. 
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7. Zadaniem uczestników Konkursu jest zgłoszenie dowolnie wybranego rachunku, 
paragonu, miesięcznej raty kredytu, bądź innej płatności dokonanej lub która ma być 
dokonana do końca 2012 r. przez uczestnika (dla uproszczenia wszystkie wymienione 
płatności nazywa się dalej w regulaminie „rachunkiem” lub „rachunkami”), którą uczestnik 
Konkursu zobowiązany jest, na żądanie Organizatora, potwierdzić okazaniem 
Organizatorowi odpowiedniego potwierdzającego ją dokumentu (rachunku, paragonu, 
faktury, umowy itp.) oraz spełnienie wymogów określonych w ust. od 8 do 11. 

8. Zgłoszenie wymienionych wyżej rachunków odbywa się poprzez przysłanie do 
Organizatora SMSa, zgodnie z ust. 4, w treści którego należy podać imię uczestnika 
Konkursu, kwotę rachunku, którego dotyczy zgłoszenie oraz krótkie, interesujące 
uzasadnienie dlaczego Radio ESKA ma zapłacić zgłoszony przez uczestnika rachunek. 
Treść takiego SMSa (zgłoszenia) nie powinna przekroczyć 160 znaków włącznie ze 
spacjami (1 wiadomość SMS).   

9. Kwota/wartość zgłoszonego jednorazowo do Konkursu rachunku nie może być niższa od 
10,00 zł brutto i nie może przekroczyć 5000,00 zł brutto. 

10. Do Konkursu można zgłaszać rachunki nie starsze niż z 2012 roku.   

11. Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną ilość rachunków z zastrzeżeniem, że jeden 
SMS może dotyczyć tylko jednego rachunku.  

12. Codziennie od dnia 24 września 2012 r. do dnia 26 października 2012 r. zgodnie z 
harmonogramem określonym w ust. 1-2 po zakończeniu każdej tury (z zastrzeżeniem 
ust. 3) wyznaczona na potrzeby Konkursu Komisja wybiera spośród zgłoszeń SMS 
nadesłanych od I tury danej edycji do tury, która się przed momentem wyboru 
zakończyła, trzy SMSy w jej ocenie z najciekawszymi uzasadnieniami dlaczego Radio 
ESKA ma zapłacić wskazane w nich rachunki. Następnie dokonywane są połączenia 
telefoniczne do uczestników na numery telefonów, z których zostały wysłane wybrane 
przez Komisję SMSy. 

13. Autorzy wybranych zgodnie z ust. 12 zgłoszeń, każdorazowo zobowiązani są odebrać 
połączenie telefoniczne od Organizatora (działającego przez osobę wyznaczoną przez 
Komisję). Próba uzyskania połączenia z danym uczestnikiem podejmowana jest 
maksymalnie dwukrotnie.  

a. Jeżeli pomimo podjęcia prób połączenia (dokonywanych z uwzględnieniem 
postanowienia ust. 15 zdanie trzecie), nie zostanie nawiązane połączenie, to dany 
uczestnik traci szansę na połączenie telefoniczne z Organizatorem a także traci szansę 
na wygranie nagrody w granicach kwoty przypisanej do danej tury.  

b. W przypadku opisanym w ust. 13a Komisja spośród pozostałych nadesłanych do tej 
pory w tej edycji zgłoszeń SMS (z wyłączeniem SMSów nadesłanych przez uczestników, 
którzy zdobyli już w Konkursie nagrodę)  wybiera z uwzględnieniem postanowień ust. 12 
dodatkowe najciekawsze zgłoszenie SMS i do uczestnika, który je nadesłał, Organizator 
wykona połączenie telefoniczne celem zadania mu pytań, o których mowa w ust. 14 
zdanie pierwsze. Postanowienia ust. 13a oraz ust. 14 stosuje się odpowiednio. Taka 
procedura jest powtarzana do momentu aż po danej turze uda się nawiązać i 
przeprowadzić skutecznie połączenia, o których mowa w ust. 14 zdanie pierwsze, 
łącznie z trzema uczestnikami. 

14.  W trakcie połączeń telefonicznych wykonanych zgodnie z ust. 12 - 13 osoba 
wyznaczona przez Komisję zadaje każdej z trzech osób pytania dotyczące szeroko 
pojętych: kultury i stylu życia. Spośród wszystkich odpowiedzi Komisja wybiera w jej 
ocenie najciekawszą i jej autor zdobywa nagrodę przypisaną do danej tury, z 
zastrzeżeniem ust. 15. 

15. Po wyborze najciekawszej odpowiedzi, zgodnie z ust. 14, osoba prowadząca Konkurs na 
antenie Radia próbuje nawiązać połączenie z jej autorem. Wybrany uczestnik 
zobowiązany jest odebrać połączenie, co jest warunkiem koniecznym do przyznania 
nagrody. Jeśli wybrany uczestnik Konkursu nie odbierze telefonu w ciągu pierwszych 
pięciu sygnałów lub telefon będzie wyłączony lub zgłosi się telefoniczna skrzynka 
pocztowa lub sygnał będzie zajęty lub wystąpi inny przypadek za wyjątkiem nawiązania 
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połączenia z uczestnikiem, to uczestnik ten traci szansę na przyznanie nagrody, a osoba 
prowadząca Konkurs na antenie Radia wybiera następną odpowiedź, która zdaniem 
Komisji jest z pozostałych dwóch uzyskanych zgodnie z ust. 14 najciekawsza i próbuje 
nawiązać połączenie z jej autorem. Taka procedura jest powtarzana do momentu aż na 
antenie Radia uda się nawiązać i przeprowadzić skutecznie połączenie z jednym z trzech 
uczestników Konkursu wybranych zgodnie z ust. 12 – 14. Uczestnik, z którym uda się 
nawiązać połączenie na antenie Radia wygrywa nagrodę, którą (z zastrzeżeniem § 4 ust. 
1 – 2) jest nagroda pieniężna w wysokości równej wartości rachunku zgłoszonego przez 
tego uczestnika do Konkursu w SMSie, który do danej tury i wejścia konkursowego został 
wybrany zgodnie z ust. 12 – 14, z zastrzeżeniem ust. 18. 

16. Jeżeli z żadnym z trzech wybranych zgodnie z ust. 12 lub ust. 14 uczestników nie uda się 
nawiązać połączenia telefonicznego na antenie Radia, po danej turze wybór zgłoszeń, o 
którym mowa w ust. 12 lub wyłanianie zwycięzcy zgodnie z ust. 13 - 15 nie odbędzie się. 

17. Jeżeli z powodu awarii technicznej nie będzie możliwe wejście na antenę, po danej turze  
wybór zgłoszeń, o którym mowa w ust. 12 lub wyłanianie zwycięzcy zgodnie z ust. 13 - 
15 nie odbędzie się. 

18. W czasie trwania Konkursu zgodnie z § 1 ust. 6 i § 3 ust. 1-3 raz dziennie, podczas 
jednej z wybranych przez Organizatora tur, na antenie Radia ogłaszana jest tzw. 
Szczęśliwa Godzina (komunikowana na antenie radia jako „Happy Hour”). W wejściu 
konkursowym rozgrywanym bezpośrednio po tej turze uczestnik Konkursu może wygrać 
nagrodę pieniężną w wysokości równej trzykrotności wartości rachunku zgłoszonego 
przez tego uczestnika do Konkursu w SMSie, który po danej turze został wybrany do 
wejścia konkursowego zgodnie z  ust. 12-15, nie większej jednak niż maksymalna 
wartość pojedynczej nagrody określonej w § 4 ust. 1. 

19. W trakcie trwania Konkursu wejścia na antenę z wybranymi uczestnikami, będą odbywały 
się w wyznaczonych godzinach. Radio zastrzega sobie prawo swobodnego określania 
czasu audycji, w których odbywać się będą te wejścia, z tym że będą one wyemitowane 
między godz. 07:00 a 23:00. 

20. W trakcie trwania Konkursu jego uczestnicy będą otrzymywać SMSy informujące o 
przebiegu Konkursu oraz zachęcające do udziału w kolejnych turach lub edycjach 
Konkursu.  

§ 4 

Nagrody 

1. Wykaz nagród (z zastrzeżeniem postanowień ust.2):  

- nagrody pieniężne o łącznej kwocie nie niższej niż 7.000,00 zł brutto na każdą z XXV 
edycji,  

- wartość każdej pojedynczej nagrody pieniężnej zostanie ustalona zgodnie z § 3 w 
granicach od 10,00 do 5000,00 zł brutto.  

Łączna pula nagród to: 175.000,00 zł brutto. 

2. Nagrodą w każdej turze Konkursu jest nagroda pieniężna o kwocie równej wartości 
rachunku zgłoszonego w SMSie, który do danej tury i wejścia konkursowego został 
wybrany zgodnie z § 3 za wyjątkiem § 3 ust.18 (w tym przypadku trzykrotność wartości 
wybranego rachunku). Na każdą edycję Konkursu Organizator zagwarantuje nagrody 
pieniężne o łącznej kwocie nie mniejszej niż 7.000,00 zł brutto, a w przypadku gdy 
uczestnicy Konkursu w danej edycji nie zdobędą nagród o łącznej kwocie 7.000,00 zł 
brutto, to brakująca do tej wartości kwota zostanie przeznaczona na nagrody w następnej 
edycji. Wartość nagrody przypadającej na każdą turę będzie się kształtować w granicach 
10,00 - 5000,00 zł brutto a konkretne wartości nagród na poszczególne tury ustalone 
zostaną zgodnie z § 3. Nagrody pozostałe po ostatniej XXV edycji pozostaną własnością 
Organizatora. 
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3. Uczestnik Konkursu, który zostanie wybrany przez Komisję zgodnie z § 3 zobowiązany 
jest do podania Organizatorowi poza anteną Radia danych osobowych (imię, nazwisko, 
adres zameldowania lub zamieszkania). 

4. Uczestnik Konkursu, który wygra nagrodę pieniężną, zobowiązany jest do podania 
Organizatorowi danych osobowych niezbędnych do realizacji wygranej (m.in. imię, 
nazwisko, adres zameldowania/zamieszkania, numer konta bankowego, na które można 
przelać nagrodę) 

5. Jednej osobie może być przyznana tylko jedna nagroda przez cały czas trwania 
Konkursu, niezależnie od ilości dokonanych zgłoszeń. Zwycięzca nagrody pieniężnej w 
Konkursie nie może być uczestnikiem kolejnych tur edycji, w której uzyskał nagrodę ani 
kolejnych edycji. 

6. Lista zwycięzców poszczególnych tur Konkursu będzie publikowana po zakończeniu 
poszczególnych edycji na stronie internetowej www.eska.pl, a pełna lista zwycięzców 
opublikowana zostanie na stronie internetowej www.eska.pl w terminie do 3 dni od daty 
zakończenia Konkursu.  

7. Nagrody pozostają własnością Organizatora do momentu przekazania ich zwycięzcom 
Konkursu. 

8. Nagrody pieniężne zostaną przekazane przez Organizatora do dnia 30 listopada 2012 r. 
przekazem pocztowym lub na rachunki bankowe wskazane przez zwycięzców. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub 
podanego przez zwycięzcę adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą 
przesłanie zwycięzcy nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie 
nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie zwycięzcy. W takim przypadku 
zwycięzca traci prawo do nagrody, która pozostanie do dyspozycji Organizatora. 

10. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane, w ramach niniejszego Konkursu 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.  

11. Wszystkie nieprzyznane podczas Konkursu lub nieodebrane nagrody pozostaną do 
dyspozycji Organizatora. 

§ 5 

Komisja konkursowa 

1. Organizator powołuje komisję, która będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem 
Konkursu, w szczególności dokona wyboru najciekawszych zgłoszeń oraz 
najciekawszych odpowiedzi, zgodnie z § 3 (zwana w regulaminie „Komisją”).  

2. W skład Komisji wchodzą: 

 Przewodniczący Andrzej Jaszczyszyn 

 Członek Agata Walęcka 

 Członek Andrzej Tuzinowski 

 Sekretarz Michał Celeda 

3. Werdykt Komisji jest werdyktem ostatecznym w zakresie wyników Konkursu oraz wyboru 
najciekawszych zgłoszeń i odpowiedzi spośród udzielonych przez wybranych po 
poszczególnych turach Konkursu uczestników. 

4. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu i pracy Komisji czuwają władze statutowe 
Organizatora. 

5. Komisja potwierdza zgodność przeprowadzenia Konkursu z regulaminem. 

§ 6  

Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu, a najpóźniej w ciągu 7 dni 
od daty wydania wszystkich nagród. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą 

http://www.eska.pl/
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rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje zgłoszone do 
Organizatora po dniu 7 grudnia 2012 r. nie będą rozpatrywane bez względu na datę 
stempla pocztowego. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania 
zgłaszającej ją osoby oraz dane, które umożliwią jej identyfikację jako uczestnika 
konkursu, jak również dokładny opis przyczyny reklamacji i jej uzasadnienie. 

2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone 
w formie pisemnej (przesłane listem poleconym) na adres: Komisja Konkursu „ESKA 
Płaci Twoje Rachunki 6 - Konkurs”, TIME S.A., ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa z 
dopiskiem „reklamacja”.  

3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni od momentu wpłynięcia zgłoszenia zgodnie z ust. 
1-2, włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji (decyduje data 
stempla pocztowego). Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi 
przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o przysłaniu lub dotarciu SMSa do 
Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMSa na serwer systemu 
teleinformatycznego, wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego SMS w imieniu 
Organizatora. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za 
pośrednictwem których uczestnicy przesyłają SMS. 

3. Operatorzy GSM odpowiadają za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w 
zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach Konkursu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS 
i połączeń telefonicznych. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne 
połączeń telefonicznych, oraz skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Zgłoszenia do 
Konkursu niespełniające wymogów regulaminu w stopniu uniemożliwiającym lub 
utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nich danych 
są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.  

5. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały 
reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny. 

6. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom Konkursu do wglądu w siedzibie 
Organizatora, oraz w Internecie na stronie www.eska.pl. 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zasad Konkursu określonych 
w regulaminie. Wszelkie zmiany w tym zakresie będą ogłaszane poprzez udostępnienie 
zmienionego regulaminu Konkursu w sposób określony w ust. 5. 

8. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez 
niego przetwarzane w celu: (i) realizacji Konkursu, (ii) wyłonienia zwycięzców Konkursu, 
(iii) doręczenia nagród, (iv) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym 
Konkursie, (v) wysyłania e-mailem lub/i SMS-em informacji związanych z Konkursem. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia 
otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do 
swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia. Dane osobowe będą 
przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

9. W trakcie trwania Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo udzielania na antenie 
Radia ESKA, w SMSach zwrotnych oraz za pośrednictwem innych mediów, informacji 
dotyczących Konkursu w tym szczegółów związanych ze zgłoszeniami do Konkursu. 

http://www.eska.pl/
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10. SMSy, które dotrą do Organizatora przed lub po wskazanym w § 3 ust. 4 terminie, nie 
będą uwzględniane w Konkursie. Organizator nie zwraca osobom, których SMS nie 
dotarły pod podany numer w określonym powyżej terminie, kosztów wysłania tych 
SMSów.  

11. W sprawach nie unormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego . 

 

Warszawa, dnia 17 września 2012 roku 


