SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ORGANIZACJI
PLEBISCYTU „MEKSYKAŃSKI HIT!”

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Plebiscyt, organizowany w celu wybrania meksykańskiego hitu 2008 roku radia ESKA,
prowadzony jest w serwisie www.eska.pl, w dniach 18 - 24 lutego 2008r..

2. Organizatorem Plebiscytu jest Time S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 13/15,
00-075 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000295857, NIP: 526–10–04-620..

3. Uczestnikiem Plebiscytu jest osoba fizyczna, która jest członkiem „KLUBU ESKI” oraz w terminie i
na zasadach określonych poniżej odda za pomocą strony www.eska.pl swój głos na wybrany
przez siebie utwór, spośród zaprezentowanych przez Organizatora na stronie www.eska.pl.
Oddając głos uczestnicy wyrażają zgodę na udział w Plebiscycie na zasadach określonych
poniżej.
Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora ani inne osoby, które na zlecenie
Organizatora brały udział w przygotowaniu Plebiscytu.
Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Plebiscycie za zgodą przedstawiciela ustawowego.

4. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Plebiscytu będą przez niego
przetwarzane w celu (i) przeprowadzenia Plebiscytu, (ii) przyznania nagród, (iii) doręczenia
nagród.. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia
prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Każdy uczestnik Plebiscytu ma prawo
wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

II. ZASADY PLEBISCYTU

1. Aby wziąć udział w Plebiscycie należy oddać swój głos na dowolną ilość utworów z listy
prezentowanej przez Organizatora Plebiscytu na stronie www.eska.pl w dniach od 18 – 25 lutego
2008 r. Głosy w Plebiscycie należy najpóźniej do dnia 25 lutego 2008 do godz. 16:00.

2. Wyniki Plebiscytu, czyli wybrany głosami uczestników meksykański hit, zostanie podany w
serwisie www.eska.pl w dniu 25 lutego 2008 r. po godz. 16:00.
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3. Wśród wszystkich uczestników Plebiscytu Organizator po zakończeniu zbierania głosów dnia 25
lutego 2008r., wybierze 10 osób, którym przekaże nagrodę w postaci płyt muzycznych September
lub Carpe Diem. Z wybranymi osobami Organizator skontaktuje się telefonicznie. Warunkiem
przyznania

nagrody

uczestnikowi

jest

udzielenie

podczas

rozmowy

telefonicznej

z

przedstawicielem Organizatora poprawnej odpowiedzi na pytanie dotyczące jednego z artystów,
których utwory publikowane były na www.eska.pl w Plebiscycie. Wybrany przez Organizatora
uczestnik, który nie odbierze połączenia telefonicznego od Organizatora traci szanse uzyskania
nagrody

w

Plebiscycie.

Prawidłowość

udzielonej

odpowiedzi

stwierdza

przedstawiciel

Organizatora.

4. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu czuwają władze statutowe Organizatora.

III. NAGRODY

1. W celu zachęcenia słuchaczy do udziału w Plebiscycie uczestnikom, którzy poprawnie
odpowiedzą na pytania zadane im przez Organizatora, zostaną wręczone następujące nagrody: 5
płyt CD September ( wartość jednostkowa: 35 zł brutto), 5 płyt CD Carpe Diem ( wartość
jednostkowa: 30 zł brutto),.
2. Wszystkie nagrody zostaną wręczone zwycięzcom w terminie do 21 marca 2008 roku.
Nieodebrana nagroda pozostaje własnością Organizatora.
3. Nagrody zwycięzcy odbierają osobiście we wskazanych przez Organizatora lokalnych oddziałach
Radia ESKA.
4. Organizator oświadcza, iż wszystkie nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa podatkowego.

IV. REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy nadsyłać pisemnie, listem poleconym pod adres
Organizatora, w terminie 14 dni od momentu zakończenia Plebiscytu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsze warunki są dostępne w siedzibie Organizatora (ul. Senatorska 13/15, 00-075
Warszawa).

2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego dokumentu podczas trwania
Plebiscytu. O każdej jego zmianie Organizator będzie informował poprzez zamieszczenie
zmienionego dokumentu na stronie www.eska.pl.
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