
Regulamin audycji “Koncert Życzeń Czy Pamiętasz”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Podmiotem organizującym audycję „Koncert Życzeń Czy Pamiętasz?” jest P.P.U. “Radio-
Media ZW” sp. z o.o. ul. Kilińskiego 23, 98-300 Wieluń, zwane dalej Organizatorem.

1. W zakresie przeprowadzenia audycji Organizator współpracuje z "BILD PRESSE POLSKA 
Sp. z o.o." Sp. k. ul. Żwirki 17, 90-539 Łódź 

2. Zamawiającym piosenkę, jest każda osoba, która w czasie trwania audycji tj. w niedzielę od 
10:00 do 12:00 zatelefonuje po numer 43 886 08 08 lub wyśle wiadomość SMS pod numer 
73601 (koszt 3,69 złz VAT) zawierającą życzenia i propozycję utworu muzycznego.

3. Wysłanie wiadomości SMS w sposób zgodny z § 1.2 jest równoznaczne z akceptacją 
niniejszego regulaminu. 

4. Każdy z Uczestników może wziąć udział w audycji dowolną ilość razy.

5. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
www.radiozw.com.pl

§ 2
Zasady zamawiania życzeń i piosenek

1. Każdy z słuchaczy Radia ZW może wziąć udział w współtworzeniu audycji „Koncert 
Życzeń Czy Pamiętasz”, telefonując pod numer 43 886 08 08 lub wysyłając wiadomość 
SMS zawierającą  życzenia i propozycję utworu muzycznego w czasie określonym w § 1.2.

2. Wysłanie wiadomości SMS musi być poprzedzone dodaniem prefiksu „WALDEK” na 
początku wiadomości.

3. Wysłanie przez Zamawiającego wiadomości SMS z propozycją utworu muzycznego nie jest 
równoznaczne z obowiązkiem jego wyemitowania przez Organizatora na antenie Radia ZW 
w trakcie trwania audycji.

4. Organizator przy wyborze propozycji utworów muzycznych, nadesłanych przez 
Zamawiających, kieruje się przede wszystkim: czasem jakim dysponuje na antenie, ilością 
tych samych utworów powtarzanych na antenie w ciągu ostatnich 5 godzin oraz 
dostępnością utworów muzycznych w archiwum Radia ZW.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do emitowania na antenie Radia ZW tylko tych życzeń, 
które nie odbiegają od norm powszechnie uznanych za kulturalne i nie naruszają dóbr osób 
trzecich

§ 3
Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także 
zawieszenia audycji „Koncert Życzeń Czy Pamiętasz”, w każdym czasie i bez podania 
przyczyny.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały 
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi 
zmianami). 


