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Regulamin konkursu pod nazwą 
„25-lecie Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi” edycja 2016 

zwanego dalej „Konkursem” 
 

 
 

 Art. 1 
Informacje ogólne 

1. Organizatorem Konkursu są: Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. 
Domaniewska 45 oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii z siedzibą w Zabrze, 41-800 Zabrze, ul. 
Wolności 345A.  

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu 
pod nazwą „25-lecie Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi”. 

3. Konkurs polega na: poprawnej odpowiedzi na wszystkie 5 pytań konkursowych.  
4. Konkurs organizowany będzie od dnia 30.09.2016 r. do dnia 28.10.2016 r. 
5. Organizator powołuje 3 osobową komisję konkursową w skład której wchodzą: Prezes Fundacji 

Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi, Dyrektor Marketingu Dziennika Zachodniego oraz 
przedstawiciel Redakcji Dziennika Zachodniego. 

6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

Art. 2 
Warunki udziału w Konkursie 

 
1. Konkurs ma charakter otwarty. 
2. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym 
regulaminem.  

3. W konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia o której mowa w pkt. 1 jednakże kandydaturę  
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich 

rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia.   

5. W konkursie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym 
powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków 
rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 5.  

 

 
 

Art. 3 
Zasady przeprowadzania Konkursu 

 
 

1. Konkurs odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie  podzielony na poszczególne części: 
- pytanie konkursowe nr 1 – od 30.09 do 02.10 – prefiks DZFRK1 
- pytanie konkursowe nr 2 – od 07.10 do 09.10 - prefiks DZFRK2 
- pytanie konkursowe nr 3 – od 14.10 do 16.10 – prefiks DZFRK3 
- pytanie konkursowe nr 4 – od 21.10 do 23.10 – prefiks DZFRK4 
- pytanie konkursowe nr 5 – od 28.10 do 30.10 – prefiks DZFRK5 
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie 

„Dziennika Zachodniego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią 
regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium 
oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść; 

b. odpowiedź na pytanie dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując 
odpowiedni prefiks oraz po kropce odpowiedź na pytanie.  

c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem odpowiedzi, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-
wydania; 

d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT); 
e. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer  

z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została 
poprawnie rozpoznana.  

f. obsługę techniczną systemu odpowiedzi przesłanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia 
Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes; 

g. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie 
dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.   

    
2.    O zwycięstwie w Konkursie decydują poprawne odpowiedzi na wszystkie pięć konkursowych pytań oraz 

w przypadku większej liczby poprawnych zgłoszeń – szybkość odpowiedzi na ostatnie pytanie. 
Nagrodzone zostaną 3 osoby. 
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Art.  4 

Ogłoszenie wyników Konkursu 
 

1. Komisja Konkursowa po zweryfikowaniu odpowiedzi na wszystkie pytania wybierze 3 osoby, które 
odpowiedziały poprawnie na wszystkie pytania (lub w przypadku większej ilości poprawnych zgłoszeń – 
zbada szybkość odpowiedz na ostatnie pytanie) i ogłosi wyniki Konkursu w dniu 4 listopada 2016 r. na 
łamach „Dziennika Zachodniego” oraz strony internetowej www.dziennikzachodni.pl  

 
 
      Art. 5 

Nagrody w Konkursie 
 
1. Za wydanie nagród w Konkursie odpowiada Organizator.  
2. Trzej zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody: 
 

a. Podwójne zaproszenie na Koncert „Serce za serce”, który odbędzie się 19 listopada o godz. 18:00 w 
Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu – wszyscy trzej laureaci 

b. Możliwość wizyty w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi w ustalonym 
indywidualnie terminie – wszyscy trzej laureaci. 
 

3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną.  
4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 

26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie 
obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda  pieniężna, która 
zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego 
uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem 
nagrody w Konkursie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na 
rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
Art. 6 

Reklamacje 
 

1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora w formie pisemnej. 
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) 

oraz zwięzły opis zarzutów.  
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania 

reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich 
rozpatrzeniu.  

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.  
 

 
 

 


