
REGULAMIN KONKURSU 

„Limeryk na wakacje” (zwanego dalej Konkursem) 

 

organizowanego przez: 

 

Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie  

przy al. Niepodległości 77/85 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr 0000017753 (zwaną dalej Organizatorem). 

realizowanego przez Program 2. 

Celem konkursu jest zwiększenie popularności stacji, 

zachęcenie do uważnego słuchania i wspólnej zabawy. 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla  pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną 

zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, 

spełniających wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.  

2. Osoby, które ukończyły 13 lat, posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, 

zamieszkałe na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i spełniające wymagania nałożone 

niniejszym Regulaminem, mogą brać udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela 

ustawowego. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Związku Literatów Polskich, 

Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, pracownicy i współpracownicy Polskiego Radia oraz  

rodziny wyżej wymienionych. 

4. Uczestnikiem konkursu jest osoba spełniająca warunki określone powyżej, która prześle 

swoje utwory pocztą elektroniczną na adres limeryknawakacje@polskieradio.pl. Zgłoszenie 

udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

5. Regulamin Konkursu znajduje do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie 

www.polskieradio.pl/Dwojka. 

 

 

 

§ 2 Zasady i przebieg konkursu 

 

1. Konkurs polega na napisaniu 3 limeryków. Limeryk (według Władysława Kopalińskiego) 

to humorystyczny, często absurdalno-groteskowy wierszyk złożony z 5 wersów o mieszanym 

metrum. Wersy: 1, 2 i 5 muszą się rymować i są dłuższe, natomiast wersy 3 i 4 są krótsze, ale 

też muszą się rymować (aabba).  Pierwszy wers kończy się zazwyczaj nazwą miejsca 

pochodzenia bohatera utworu; w przypadku tego konkursu musi to być miejscowość 

znajdująca się w Polsce. 

2. Konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2013 a kończy 27 lipca 2013 r.  

3. W dniach 1-21 lipca uczestnicy przesyłają napisane przez siebie 3 utwory na adres 

limeryknawakacje@polskieradio.pl . Limeryki powinny być podpisane łącznie: imieniem, 

nazwiskiem, numerem telefonu oraz godłem. Zgłoszenia nie zawierające tych danych nie 

będą uwzględniane.  

4. Wybrane przez Redakcję Literacką Programu 2 utwory zostaną przedstawione (bez danych 

osobowych, jedynie z godłem): 

a/ na antenie Programu 2. 
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b/ na stronie www.polskieradio.pl/Dwojka 

c/ jury, składającemu się z przedstawicieli Redakcji Literackiej Programu 2 pod 

przewodnictwem Bronisława Maja. 

5.  W dniach 8-25 lipca słuchacze mają możliwość zagłosowania na jeden z limeryków 

zamieszczonych na stronie www.polskieradio.pl/Dwojka wysyłając smsa z literą „L’” oraz 

liczbą przyporządkowaną wybranemu limerykowi (np. L01, L02 etc.) pod numer 72151 

(opłata 2 zł+VAT).  

6. 26 lipca o godzinie 12.00 do wszystkich osób, które wysłały smsa, zostanie wysłane 

pytanie. Pierwsza osoba, która prawidłowo odpowie na pytanie, zostaje jednym z trzech 

laureatów konkursu. 

7. Pozostałych dwóch laureatów to: 

a/ autor najlepszego limeryku wybranego przez smsy słuchaczy/czytelników  

b/ autor najlepszego limeryku wybranego przez jury 

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 lipca 2013 r. o godz. 19.00 na antenie Programu 2 w 

audycji „O literaturze nie do końca poważnie”. Wyniki zostaną też przedstawione na stronie 

www.polskieradio.pl/Dwojka. Wówczas też zostaną podane dane osobowe trzech 

zwycięzców w zakresie: imię, nazwisko. 

 

 

 

§ 3 Nagroda 

 

1. Nagrodami w konkursie są trzy dwudniowe vouchery pobytowe w Hotelu Belvedere w 

Zakopanem o wartości 2 070,00 zł każdy - po jednym voucherze dla: 

a/ autora najlepszego limeryku wybranego przez smsy słuchaczy/czytelników 

b/ autora najlepszego limeryku wybranego przez jury 

c/ autora smsa, który jako pierwszy prawidłowo odpowie na pytanie. 

Vouchery obejmują: noclegi ze śniadaniem, obiadokolacje oraz zabieg Spa.  

2. Nagrodę można wykorzystać do 20 grudnia 2013 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 

pobytu z Hotelem Belvedere.  
3. W przypadku wybrania tego samego limeryku zarówno przez słuchaczy, jak jury, trzecia 

nagroda przyznana będzie autorowi kolejnego limeryku, który uzyskał największą liczbę 

głosów. 

4. Przekazanie nagrody odbędzie się po uprzednim odprowadzeniu przez zwycięzcę 10% 

wartości nagrody na konto Polskiego Radia S.A., nr rachunku: 

79124059181111001037407392 z dopiskiem „Podatek od nagrody-konkurs, Program 2” do 

31 lipca oraz przesłaniu kopii potwierdzenia przelewu na adres 

limeryknawakacje@polskieradio.pl. 

 

 

§ 4 Przetwarzanie danych 

 

1. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i upublicznienie  przez Organizatora danych 

osobowych dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanej nagrody zgodnie z 

Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 

poz. 883 z późn. zm.). (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, j. t. z poźn. zm.). 

2. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania, zmiany lub usunięcia. 
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§ 5 Licencja 
 

1. Uczestnik oświadcza, że każdy utwór  zgłoszony do Konkursu został stworzony 

samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym 

dotyczących praw autorskich. 

2. Z chwilą wysłania utworu do Organizatora Uczestnik udziela Organizatorowi 

nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z dzieła na następujących 

polach eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie na dowolnym nośniku, wprowadzanie do pamięci komputera, 

b) zamieszczenie na stronach internetowych Organizatora w taki sposób, aby każdy mógł się 

z nim zapoznać w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

c) emisja utworu na antenie Polskiego Radia S.A. 

 

 

§ 6 Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do powołanej przez Organizatora Komisji 

Reklamacyjnej, na adres: Program 2, Polskie Radio S.A., Al. Niepodległości 77/85, 00-977 

Warszawa.  

2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez Komisję Reklamacyjną. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie 

powiadomiony pisemnie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki 

określone w niniejszym Regulaminie. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu 

powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy 

przyznania nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody. 

 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały 

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi 

zmianami). 

 

 


