REGULAMIN KONKURSU RADIOWEGO
„Żywot człowieka wygnanego”

I.

Postanowienia Ogólne

1. Konkurs „Żywot człowieka wygnanego” jest organizowany przez Fundację Euro Event z siedzibą w Łodzi Plac
Wolności 12
2. Konkurs przeprowadzony będzie na antenie Studenckiego Radia Żak na częstotliwości 88,8 MHz.
3. Konkurs przeprowadzany jest, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych i studentów.
4. Zadaniem konkursowym jest odpowiedzenie na 3 pytania emitowane w dniu 16 listopada na antenie radia Żak
podczas audycji radiowej.
5. Celem Konkursu projektowego jest nagłośnienie globalnego problemu migracji w środowiskach młodzieżowych i
podejmowanie wspólnych dla Europy problemów.
6. Konkurs organizowany jest jednorazowo.
7. Wszelkie informacje bieżące na temat Konkursu będą publikowane na stronach internetowych Fundacji:
www.fundacjaeuroevent.pl; www.facebook.com/fundacjaeuroevent
8. W konkursie może wziąć udział każdy, kto w danym dniu słucha audycji radiowej od godz. 14.30 i w chwili ogłoszenia
otwarcia konkursu zadzwoni jako pierwszy na antenę i odpowie na zadane przez młodzież projektową pytania.
9. Pierwsze 3 osoby, które odpowiedzą poprawnie na zadane pytania otrzymają jedną z głównych nagród
10. Dwie osoby, które nie odpowiedzą na wszystkie pytania, lub odpowiedzą z niewielkim błędem otrzymają nagrodę
pocieszenia.
11. W przypadku wygranej, niezbędne jest przedstawienie się na antenie i podanie szkoły/uczelni do jakiej uczęszcza
II.

Nagrody

1. Nagrody główne w konkursie radiowym „Żywot człowieka wygnanego” to:
 Nagrody główne: tablet/ głośnik JBL/ słuchawki bluetooth
 Nagrody pocieszenia: karta podarunkowa do kina/ zaproszenie do restauracji na kolację.
2. Nagrody przyznawane na antenie podczas audycji będą do odbioru w siedzibie Fundacji Euro Event pod adresem
Plac Wolności 12.
3. W celu odbioru nagrody niezbędne będzie okazanie legitymacji ucznia/studenta.
4. Nagrody muszą być odebrane osobiście przez laureata do 30 listopada 2017r.
5. Nagrody nie odebrane do tego terminu zostaną przekazane na cele charytatywne.
III.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin konkursu zgodny jest z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.
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