Regulamin akcji „Spotkanie ze Świętym Mikołajem”.
Postanowienia ogólne:
1. Regulamin określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „Spotkanie ze Świętym Mikołajem”.
2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest radio RDN Małopolska przy współpracy z Karczmą
Dolina Pstrąga i firmą TAURUS.
3. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terenie obiektu Karczma Dolina Pstrąga, Machowa 7a.
4. Akcja Promocyjna prowadzona jest w dniu 2 grudnia 2017 roku w godzinach od 14-20.
Zasady Promocji „Radiowy Mikołaj w Dolinie Pstrąga”.
1. Organizator nie zapewnia prezentów od Świętego Mikołaja.
2. Osoby chcące brad udział w akcji promocyjnej, zobowiązane są do przyniesienia prezentu jaki
ma wręczyd Mikołaj.
3. Mikołaj rozdaje prezenty o godzinie 15:00.
4. Osoba (opiekun), zobowiązany jest dostarczyd prezent opisany imieniem i nazwiskiem
dziecka, do godziny 15:00.
5. Za dodatkowe akcje promocyjne radio RDN Małopolska zwana Organizatorem, nie
odpowiada.
6. Osoby biorące udział w akcji, jednocześnie potwierdzają zapoznanie się z regulaminem akcji
promocyjnej.
Plan Akcji Promocyjnej „Radiowy Mikołaj w Dolinie Pstrąga”.
1. W dniu 2 grudnia 2017 roku, odbędzie się akcja pod hasłem „Spotkanie ze Świętym
Mikołajem”.
2. Mikołaj rozdaje prezenty wcześniej przekazane przez (opiekunów).
3. Mikołaj rozdaje prezenty w kolejności odczytywania imienia i nazwiska.
4. Mikołaj rozdaje prezenty nieodpłatnie.
5. Ilośd miejsc nie jest ograniczona i uzależniona jest od ilości dzieci przebywających na terenie
obiektu.
6. Czas poświęcony dla jednego dziecka wynosi około 5 minut.
7. Organizator nie odpowiada za przerwy wywołane w czasie rozdawania prezentów powstałe
z przyczyn niezależnych od niego.
8. Organizator nie odpowiada za zawartośd prezentów przekazanych przez osoby z zewnątrz
(opiekunów).
Zasady bezpieczeostwa
1. Za dzieci przebywające na terenie obiektu „Karczma Dolina Pstrąga” odpowiada rodzic,
opiekun prawny lub osoba powyżej 18 lat na ten cel wyznaczona („osoba odpowiedzialna”).
2. Osoba odpowiedzialna odpowiada za bezpieczeostwo swoich dzieci podczas trwania akcji.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy osobistych w czasie trwania akcji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia i wydalenia osób pijanych, agresywnych,
wulgarnych lub osób zachowujących się niewłaściwie.
5. Osoby przebywające na terenie obiektu potwierdzają, że zapoznali się z wszelkimi
zagrożeniami bezpieczeostwa, że są świadomi tego, jak zachowywad się podczas trwania

akcji. Osoby potwierdzają, że ich działania nie będą kolidowad ze sprawnym przebiegiem
Akcji Promocyjnej.
Reklamacje
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zawartośd znajdująca się w prezentach
przekazywanych przez Mikołaja podczas trwania Akcji Promocyjnej, przyniesionego
z zewnątrz przez rodziców, opiekunów i osoby wyznaczone oraz niezadowolenia z prezentu.
Postanowienia koocowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub przedłużenia czasu trwania akcji.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowieo Regulaminu
z ważnych powodów, a także z powodu zawieszenia, przerwania, odwołania lub przedłużenia
Akcji. Wszelkie zmiany obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej
www.rdn.pl.
3. Informacje o Akcji, w tym niniejszy regulamin, dostępne są przez cały okres trwania Akcji na
stronie internetowej Radia RDN Małopolska www.rdn.pl, a także w sekretariacie Radia RDN
Małopolska.
4. Udział w akcji promocyjnej jest dobrowolny. Osoba wyraża zgodę na zastosowanie się do
niniejszego Regulaminu.

