
 
Regulamin loterii audioteksowej pt. „Meksykańska imprESKA” 

 
 
 
I.  Postanowienia ogólne. 
 
§ 1. Nazwa loterii audioteksowej. 
Loteria audioteksowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „Meksykańska 
imprESKA”. 
 
§ 2. Nazwa Organizatora loterii audioteksowej. 
Organizatorem loterii jest TIME S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorska 13/15, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000024099.  
 
§ 3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie. 
Loteria prowadzona będzie na podstawie zezwolenia Ministra Finansów. 
  
§ 4. Zasięg loterii audioteksowej. 
Loteria prowadzona będzie na terenie całej Polski. 
 
§ 5. Czas trwania loterii audioteksowej. 
Loteria rozpoczyna się w dniu 21 stycznia 2008 r., a kończy w dniu 22 lutego 2008 r. 
Na antenie Radia Eska oraz Radia Hit FM audycje związane z loterią emitowane będą w dniach od 
21 stycznia 2008r. do 8 lutego 2008r. 

§ 6. Wartość puli nagród wynosi 223933,35 zł brutto. 

§ 7. W loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy 
organizacji i przeprowadzeniu loterii ani członkowie rodzin pracowników tych podmiotów do drugiego 
stopnia pokrewieństwa włącznie. 
 
DANE OSOBOWE 

§ 8. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników loterii będą przez niego 
przetwarzane w celu: (i) realizacji loterii, (ii) wyłonienia zwycięzców loterii, (iii) doręczenia nagród, (iv) 
zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonej loterii, (v) wysyłania e-mailem lub/i SMS-em 
informacji związanych z loterią. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie 
uniemożliwia otrzymanie nagrody w loterii. Każdy uczestnik loterii 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.) 

UCZESTNICY LOTERII I JEJ PRZEBIEG 

§ 9.1. Uczestnikiem loterii, 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. 

     2. Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby, które posiadają ważny paszport RP przynajmniej do 
dnia 20 września 2008 r. 

     3. Przystąpienie do loterii jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu loterii w 
całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również 
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii. Uczestnik loterii, 
który nie spełni warunków określonych w regulaminie traci prawo do ewentualnej nagrody. 

§ 10.1. Loteria podzielona jest na 15 edycji. Każda edycja zawiera jedno słowo do odgadnięcia, o 
którym mowa w §12. Każda edycja trwa do momentu odgadnięcia danego słowa lub do wylosowania 
Zwycięzcy, o którym mowa w §14 ust.3-7. 
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        2. Loteria na antenie Radia Eska oraz Radia Hit FM prowadzona będzie od poniedziałku do 
piątku. Każdego dnia przeprowadzanych będzie 9 tur. Każdego dnia poszczególne tury będą 
odbywały się w następujących godzinach: 
I tura - od godz. 16.40 dnia poprzedniego do godz. 7:00 
- za wyjątkiem I tury I edycji, która odbywa się w godzinach 00:00-7:00, 
- za wyjątkiem I tury edycji VI i XI, która odbywa się od godz. 16:21 w piątek do godz. 7:00 w 
poniedziałek, 
II tura -od godz. 07.01 do 8:20, 
III tura - od godz. 08.21 do 9:20, 
IV tura -od godz. 09.21 do 10:20, 
V tura -od godz. 10.21 do 11:20, 
VI tura -od godz. 11.21 do 12:20, 
VII tura -od godz. 12.21 do 13:20, 
VIII tura -od godz. 13.21 do 14:20, 
IX tura -od godz. 14.21 do 15:20, 
 
II Zasady loterii. 

§ 11.1. Warunkiem przystąpienia do loterii jest przesłanie w okresie od dnia 21 stycznia 2008r. do dnia 
8 lutego 2008r. krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) pod numer i o treści wskazanej na antenie Radia 
Eska oraz Radia Hit FM. Koszt wysłania jednego SMS wynosi 2 złote netto, czyli 2,44 złotych brutto tj. 
wraz z należnym podatkiem VAT.  

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

• SMSy przesłane w ramach I tury danego dnia, wysłane od godz. 16:40 do godz. 23:59 
poprzedniego dnia, które biorą udział w losowaniach następnego dnia, 

• SMSy wysłane po odgadnięciu słowa danej edycji danego dnia, które wezmą udział w 
losowaniach następnego dnia od I tury kolejnej edycji. 

      3. Jeden SMS może brać udział w więcej niż jednym losowaniu danego dnia. 

      4. Po dotarciu do Organizatora SMSa, do Uczestnika loterii w ciągu godziny wysyłane są dwa 
komunikaty zwrotne (za pomocą SMS), jeden informujący o tym, że zgłoszenie zostało 
zarejestrowane w systemie przygotowanym na potrzeby niniejszej loterii, drugi informujący o 
możliwości zamówienia dodatkowego serwisu związanego z podpowiedziami do odgadywanych słów.  

      5. Jeden uczestnik może wysłać dowolną liczbę SMS, o których mowa w ust. 1, zwiększając swoje 
szanse na wylosowanie jego zgłoszenia.  

§ 12.1. Na potrzeby loterii Organizator przygotuje 15 krótkich opowieści o dowolnej tematyce, które w 
poszczególnych edycjach (jedna historia na jedną edycję) emitowane będą na antenie Radia Eska i 
Radia Hit FM. W każdej z opowieści brakować będzie jednego słowa. Zadaniem Uczestników jest 
odgadnięcie brakującego słowa. 

        2. Prawidłowe odpowiedzi stanowiące brakujące słowa opowieści, o których mowa w ust. 1, 
złożone zostaną w zalakowanej kopercie u sekretarza Komisji, o której mowa w §24 przed 
rozpoczęciem loterii. 

        3. Prawidłowe odpowiedzi, o których mowa w ust. 2, składają się z jednego wyrazu. 

§ 13.1. Codziennie od poniedziałku do piątku, od dnia 21 stycznia 2008r. do dnia 8 lutego 2008r. po 
zakończeniu każdej tury, odbywającej się wg harmonogramu określonego w §10.2, osoba 
wyznaczona przez Komisję losuje spośród wszystkich nadesłanych od I tury danego dnia zgłoszeń 
trzy SMSy. Następnie dokonywane są połączenia telefoniczne na numery telefonów, z których zostały 
wysłane wylosowane SMSy. 

       2. W trakcie połączeń telefonicznych Komisja zadaje każdej z 3-ech osób pytania dotyczące 
szeroko pojętych: kultury i stylu życia. Spośród wszystkich odpowiedzi Komisja wybiera najciekawsze i 
z ich autorem prowadzona jest rozmowa na antenie. 

       3. Uczestnik zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne. Próba uzyskania połączenia z 
danym uczestnikiem podejmowana jest maksymalnie dwukrotnie. W przypadku rozłączenia w trakcie 
rozmowy przed wejściem na antenę, próba ponownego połączenia podejmowana jest tylko raz. W 
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przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy na antenie, próba ponownego połączenia podejmowana 
jest tylko raz. Jeżeli nie uda się nawiązać go ponownie uczestnik traci szansę ponownego wejścia na 
antenę, a tym samym traci szansę na odgadnięcie brakującego słowa opowieści prezentowanej w 
danej edycji.  

Jeżeli pomimo podjęcia prób połączenia nie zostanie nawiązane połączenie z uczestnikiem loterii 
przed wejściem na antenę, to uczestnik ten traci szansę wejścia na antenę, a Organizator podejmie 
próby nawiązania połączeń telefonicznych zgodnie z procedurą opisaną w zdaniu pierwszym, drugim i 
trzecim niniejszego ustępu, z uczestnikiem, którego odpowiedź została uznana, zgodnie z ust. 2, w 
dalszej kolejności za najciekawszą.  

        4. Uczestnik wyłoniony zgodnie z ust. 2 i 3 ma za zadanie odgadnąć jedno słowo brakujące w 
opowieści prezentowanej w danej edycji loterii. W przypadku niepodania prawidłowej odpowiedzi 
uczestnikowi konkursu przyznawana jest jedynie nagroda pocieszenia w postaci płyty CD. 

        5. Jeżeli z powodu awarii technicznej nie będzie możliwe wejście na antenę, losowanie o którym 
mowa w ust. 1 oraz próba odgadnięcia brakującego słowa opowieści nie odbędzie się. 

§ 14.1. Uczestnik danej edycji, który w trakcie rozmowy na antenie odgadnie brakujące słowo, zostaje 
Zwycięzcą danej edycji i wygrywa jedną z nagród głównych, o której mowa w §22.1. 

        2. Jeżeli zostanie odgadnięte słowo brakujące w opowieści prezentowanej w danej edycji, to 
pozostałe tury danej edycji w tym dniu są anulowane. Kolejna edycja rozpoczyna się od I tury zgodnie 
z §10.2. Wszystkie SMSy przysłane do Organizatora w tym dniu po odgadnięciu brakującego słowa 
wezmą udział w losowaniu w I turze kolejnej edycji. 

       3. Jeśli w czasie trwania danej edycji brakujące słowo nie zostanie odgadnięte do IX tury 
włącznie, to na antenie Radia ESKA i Radia Hit FM przeprowadzona zostanie runda specjalna. 

      4. Podczas rundy specjalnej uczestnicy będą mogli wysyłać do Organizatora SMSy, pod numer i o 
treści wskazanej na antenie Radia Eska oraz Radia Hit FM, w treści podając słowo, którego brakuje w 
opowieści prezentowanej w danej edycji. Uczestnikiem rundy specjalnej mogą być również osoby, 
które wcześniej nie przystąpiły do loterii. 

       5. Podczas rundy specjalnej SMSy z odpowiedziami będą przesyłane w godzinach od 15:40 do 
16:30. 

       6. Zwycięzcą rundy specjalnej danej edycji zostanie Uczestnik, którego SMS zostanie 
wylosowany spośród wszystkich SMSów z prawidłowymi odpowiedziami. Jeżeli żaden z Uczestników 
nie wskaże prawidłowej odpowiedzi, Zwycięzca danej edycji wylosowany zostanie spośród autorów 
wszystkich SMSów przysłanych do Organizatora, o których mowa w ust.4-5. Każde losowanie 
dokonywane jest o godz. 16:33 po zakończeniu rundy specjalnej.  

      7. Po wyłonieniu Zwycięzcy w rundzie specjalnej wykonywane jest połączenie telefoniczne na 
numer z którego został wysłany wylosowany SMS. Uczestnik zobowiązany jest odebrać połączenie 
telefoniczne co jest warunkiem przyznania mu nagrody. Próba uzyskania połączenia z danym 
uczestnikiem podejmowana jest maksymalnie dwukrotnie. Rozłączenie w trakcie rozmowy przed 
wejściem na antenę lub w trakcie rozmowy na antenie nie wyklucza przyznania nagrody. 

Jeżeli pomimo podjęcia prób połączenia nie zostanie nawiązane połączenie z uczestnikiem loterii 
przed wejściem na antenę, to uczestnik ten traci szansę wejścia na antenę, a Organizator ponownie 
przeprowadza losowanie, o którym mowa w ust. 6. 

§ 15. W trakcie trwania loterii Organizator zastrzega sobie prawo udzielania podpowiedzi, na antenie 
Radia Eska i Hit FM oraz w SMSach zwrotnych, ułatwiających odgadnięcie danego słowa. 
§ 16. W trakcie trwania loterii wejścia na antenę z wylosowanymi uczestnikami, będą odbywały się w 
wyznaczonych godzinach. Radio zastrzega sobie prawo swobodnego określania czasu audycji, z tym, 
że będą one wyemitowane między godz. 07:00 a 17:00. 

§ 17. W trakcie trwania całej loterii jej uczestnicy będą otrzymywać SMSy informujące o przebiegu 
loterii oraz zachęcające do udziału w kolejnych edycjach loterii.  

§ 18. Uczestnik loterii, który na antenie radia podejmie próbę odgadnięcia słowa, zobowiązany jest do 
podania poza anteną radia danych osobowych (imię, nazwisko, adres zameldowania lub 
zamieszkania). 

§ 19. Zwycięzca nagrody głównej w edycji I do XIV nie może być uczestnikiem kolejnych edycji loterii. 
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§ 20. SMSy, które dotrą do Organizatora przed lub po wskazanym w §11 ust. 1 terminie, nie będą 
uwzględniane w loterii. Organizator nie zwraca osobom, których SMS nie dotarły pod podany numer w 
określonym powyżej terminie, kosztów wysłania tych SMS.  

§ 21. Lista Zwycięzców nagród głównych opublikowana zostanie na stronie internetowej www.eska.pl 
w terminie do 3 dni od daty zakończenia poszczególnych edycji loterii.  

§ 22. Wykaz nagród:  

1. Nagrody główne: 
-  dwuosobowa wycieczka do Meksyku dla zwycięzców piętnastu edycji o wartości 13166 zł każda 
oraz kwota pieniężna w wysokości 1462,89 zł. W skład wycieczki wchodzi przelot samolotem z 
Katowic do Meksyku, pobyt w hotelu pięciogwiazdkowym Grand Oasis Cancun w Meksyku oraz 
przelot powrotny z Meksyku do Katowic. Wyjazd ustalono na dzień 19 lutego 2008r. Powrót 
ustalono na 27 lutego 2008r. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wyjazdu i 
powrotu. Zwycięzcy zobowiązują się do pokrycia z środków własnych napiwków w wysokości 
około 50 USD.  

Łączna pula nagród głównych to 219433,35 zł.  

      2. Nagrody pocieszenia: 

- 150 sztuk płyt CD o wartości 30 zł brutto każda  

Pula nagród pocieszenia to 4500 zł. 

Łączna pula wszystkich nagród to: 223933,35 zł. 

§ 23. Osoby wybrane przez zwycięzców jako towarzyszące podczas wycieczki muszą posiadać ważny 
paszport RP przynajmniej do dnia 20 września 2008 r. Osoby niepełnoletnie wybrane przez 
zwycięzców jako towarzyszące podczas wycieczki, muszą przedstawić pisemną zgodę swoich 
opiekunów prawnych na udział w wycieczce.  

§ 24. Organizator powoła wewnętrzną komisję do nadzoru nad prawidłowością urządzania loterii, 
zwaną w tekście niniejszego regulaminu „Komisją”, i wyda regulamin jej działania. W Skład Komisji 
wchodzić będą dwie osoby, legitymujące się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra 
Finansów.  

§ 25. Komisja wybierze spośród siebie osobę bezpośrednio przeprowadzającą losowanie. Losowanie 
przeprowadzone zostanie w obecności członków Komisji. Komisja sporządzi protokoły z każdej edycji 
loterii z podaniem jej wyników. Uczestnik loterii może zapoznać się z protokołami w siedzibie 
Organizatora. 

§ 26. Wszystkie losowania odbędą się w siedzibie Organizatora: TIME S.A. ul. Senatorska 13/15, 00-
075 Warszawa. 
 
§ 27.1. Nagrody główne zostaną przekazane przez Organizatora zgodnie z poniższymi terminami: 

- do dnia 31 stycznia 2008 r. (zwycięzcy z edycji I-V), 
- do dnia 6 lutego 2008 r. (zwycięzcy z edycji VI-X), 
- do dnia 12 lutego 2008 r. (zwycięzcy z edycji XI-XV), 

Nagrody główne zostaną wręczone w lokalnych oddziałach Radia ESKA. Lista oddziałów oraz dane 
adresowe znajdują się na stronie internetowej www.eska.pl.  

        2. Nagrody pocieszenia zostaną przekazane do dnia 22 lutego 2008 r. Nagrody pocieszenia 
zostaną przesłane pocztą na wskazany przez uczestników adres zamieszkania. 

        3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego 
przez zwycięzcę adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt, odebranie lub 
przesłanie zwycięzcy nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody zgodnie 
z terminami wskazanymi w §27.1. z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie zwycięzcy. W takim 
przypadku zwycięzca traci prawo do nagrody, która pozostanie do dyspozycji Organizatora. 

§ 28. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane, w ramach niniejszej loterii zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.  
 
§ 29.  Wszystkie nieprzyznane podczas loterii nagrody pozostaną do dyspozycji Organizatora. 
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§ 30. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne nagrody rzeczowe o tej 
samej wartości. 
 
III Postępowanie reklamacyjne. 

§ 31. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania loterii audioteksowej, najpóźniej w ciągu 7 dni 
od daty wydania nagród. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data 
stempla pocztowego. Reklamacje zgłoszone do Organizatora po dniu 7 marca 2008 roku nie będą 
rozpatrywane bez względu na datę stempla pocztowego. 

§ 32. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w 
formie pisemnej (przesłane listem poleconym) na adres: Komisja Loterii Audioteksowej "Meksykańska 
imprESKA", TIME S.A., ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa z dopiskiem „reklamacja”.  

§ 33. Rozpatrywanie reklamacji trwa 7 dni od momentu wpłynięcia zgłoszenia zgodnie z §31 i §32, 
włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji (decyduje data stempla pocztowego). 
Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia 
nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora loterii.  

 
IV. Przedawnienie roszczeń. 

§ 34. Termin przedawnienia roszczeń wynikających z loterii wynosi 6 miesięcy i biegnie  
od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.  

§ 35. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, o którym mowa w §31, bieg terminu 
przedawnienia, o którym mowa w §34, ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do 
dnia udzielenia przez Organizatora odpowiedzi na reklamację. 
 
V. Postanowienia końcowe. 

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

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

§ 38. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w 
zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach loterii. 

§ 39. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom loterii do wglądu w siedzibie 
Organizatora, oraz w Internecie na stronie www.eska.pl. 

§ 40. Każda zmiana niniejszego regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Ministra Finansów. 

§ 41. W sprawach nie unormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego i ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 
27, z późn. zm.). 

http://www.eska.pl/
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