Regulamin:
1. Organizatorem Konkursu ZAMÓW TAKSÓWKĘ I ZGARNIJ STÓWKĘ zwanego dalej
Konkursem, jest TAXI JEDYNKA (Radio Taxi Jedynki Plus Pizzeria Jedynka Beata
Kubieniec) z siedzibą firmy w Bielsku-Białej 43-300 przy ul. Cieszyńskiej 88, NIP: 547-11481-47. . Konkurs trwa w terminie od 20 maja do 22 czerwca 2019.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Taxi Jedynka . W Konkursie nie mogą
również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich
małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
3. Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnik powinien zadzwonić na numer korporacji Taxi
Jedynka tj. 33 8 111-111 bądź skorzystać z aplikacji korporacji TAXI JEDYNKA i zamówić
taksówkę na przejazd.
4. Uczestnik, któremu uda się trafić na szczęśliwą wytypowaną taksówkę, która w ten dzień
wozi nagrodę w postaci 100 zł ( w gotówce, w bonach lub w zaproszeniu i tej wartości) musi
w taksówce powiedzieć hasło RADIO BIELSKO, aby móc odebrać nagrodę.
5. Konkurs przeprowadzany jest w terenie, w mieście Bielsko-Biała, 43-300. Codziennie od
poniedziałku do piątku jeździ jedna wytypowana taksówka, która przewozi nagrodę postaci
100 zł ( w gotówce, w bonach lub w zaproszeniu i tej wartości). Na antenie w ten dzień oraz
na fanpage’u Radio Taxi & Pizzeria Jedynka podawane są parametry szczęśliwej taksówki
oraz zdjęcie pojazdu. W przypadku trafienia na kurs ze szczęśliwą taksówką i podaniu hasła
RADIO BIELSKO, taksówkarz łączy się na żywo ze studiem wskazując wygraną i
przekazując wygranego na linię. Wygrany (słuchacz) powinien potwierdzić, że w tym
momencie spełnił wymogi konkursu i otrzymał nagrodę od kierowcy szczęśliwej taksówki.
Jeżeli kierujący pojazdem taksówkarz potwierdzi wygraną, zjeżdżają wraz z klientem z
głównej drogi na najbliższy parking lub do miejsca, które nie stwarza zagrożenia dla innych
uczestników ruchu drogowego. W przypadku kiedy uczestnik konkursu nie spełni wymogów
konkursu bądź nie rozpozna taksówki konkursowej, realizuje standardowo kurs bez
otrzymania nagrody.
6. Kierowcy korporacji TAXI JEDYNKA biorący udział w akcji ZAMÓW TAKSÓWKĘ I
ZGARNIJ STÓWKĘ zobowiązują się do przestrzegania przepisów wynikających z kodeksu
ruchu drogowego.
7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyboru miejsca przeprowadzenia akcji, jej
odwołania w danym dniu, odmowy wręczenia nagrody z przyczyn wynikających z
regulaminu, a także wyboru klienta jako potencjalnego laureata.
8. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym
Regulaminie, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Uczestnik
wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez
Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w
związku z wydaniem nagród.
9. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.taxijedynka.pl oraz w
siedzibie Organizatora. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania

modyfikacji postanowień Regulaminu. W takim przypadku zmieniony Regulamin zostanie
zamieszczony na stronie internetowej Organizatora i będzie dostępny w siedzibie
Organizatora.
10.. Wszelkie wątpliwości dotyczące konkursu, jego przebiegu oraz niniejszego Regulaminu
rozstrzyga Organizator.

