
REGULAMIN KONKURSU „BITWA MORSKA POD LITERACKĄ 
BANDERĄ I Z DYNAMITEM POD POKŁADEM”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Organizatorem Konkursu „Bitwa Morska pod Literacką Banderą i z 
Dynamitem pod Pokładem” zwanego dalej Konkursem jest Radio 
Ostrowiec z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy Alei 3 Maja 17 
zwane dalej Organizatorem.
2.
Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora jest Marcin Szymański, 
tel. 41 266 22 66, e-mail: marcin.szymanski@radioostrowiec.pl
3.
Konkurs będzie trwał od 02.08.2021 r. do 31.08.2021 r.
4.
Konkurs „Bitwa Morska pod Literacką Banderą i z Dynamitem pod 
Pokładem” związany jest z letnim programem Radia Ostrowiec i 
audycjami "W dobrym miejscu. W dobrym czasie" oraz "Idealne 
popołudnie". Celem konkursu jest promowanie twórczości literackiej, w 
szczególności laureatów nagrody Nobla oraz promowanie czytelnictwa 
wśród Słuchaczy Radia Ostrowiec.
5.
Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających 
pełną zdolność do czynności prawnych, spełniających wymagania 
nałożone niniejszym Regulaminem.
6.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy 
Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
7.
Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, która w formie telefonicznej 
zgłosi w nim chęć udziału.
8.
Uczestnik Konkursu niniejszym zezwala na publiczne ujawnienie jego 
imienia i nazwiska na antenie Radia Ostrowiec, na stronie internetowej 
www.radioostrowiec.pl oraz na Facebooku: facebook/ostrowiecradio/ 
podczas jego ewentualnego uczestnictwa w zabawie o nagrodę Konkursu.
9.
Komunikaty i informacje na temat Konkursu emitowane będą na antenie 
Radia Ostrowiec, publikowane na stronie www.radioostrowiec.pl oraz na 

http://www.radioostrowiec.pl/
http://www.radioostrowiec.pl/


Facebooku: facebook/ostrowiecradio/

PRZEBIEG i ZASADY KONKURSU
1.
Gramy na antenie, na żywo przez telefon. Zadaniem Uczestników jest 
wskazywanie pól, pod którymi ukryte są Statki Antykultury, czyli piratów 
– barbarzyńców, którzy zagrabili literackie zbiory noblistów i chcą je 
zniszczyć. Za zatopienie całego statku i uratowanie tym samym literackich
zbiorów uczestnik wygrywa nagrodę – jedno z dzieł autora literackiej 
Nagrody Nobla.    
2.
Pozytywne „trafienie” pola, pod którym ukryty jest statek oznacza dla 
Uczestnika odsłonięcie jednej litery hasła i prawo do wskazania kolejnego 
pola. Na każdym etapie gry można próbować odgadnąć hasło, ale do środy
włącznie, dopiero po trafieniu w pole statku. Od czwartku do piątku 
odgadnięcie hasła nie jest zależne od trafienia w pole statku.  
3.
Uczestnik traci prawo do dalszego wskazywania pól, gdy nie trafi w pole 
statku, bądź trafi w pole z ukrytym w tym statku dynamitem. W tym 
ostatnim przypadku traci też nagrodę, nawet jeśli pole było ostatnim polem
statku i ten został zatopiony, a zbiory uratowane.  
4.
Jeżeli Uczestnik Konkursu trafi w pole z boją ma dodatkowy bonus, czyli 
może wskazać dowolną literę potrzebną do rozwiązania hasła, ale dopiero 
wówczas, gdy pozytywnie odpowie na pytanie dotyczące życia i 
twórczości laureatów literackiej Nagrody Nobla. Ma na to 10 sekund. 
Jeżeli litera wskazana przez Uczestnika występuje w haśle - wpisywana 
jest w pierwsze wolne pole. Jeżeli wskazanej przez Uczestnika litery już 
nie ma wolnej w haśle ma dodatkowo jedną szansę na wskazanie kolejnej 
litery.    
5.
Każdy uczestnik ma wielokrotne prawo do udziału w grze każdego dnia. 
Ogranicza je tylko czas zabawy. A ta toczy się od poniedziałku do piątku w
godz. od 12.15 do 12.30.  
6.
Uczestnik gry, który odgadnie hasło przechodzi do finału Konkursu, w 
którym zmierzy się z pozostałymi Finalistami.
7.
Uczestnicy, którzy przeszli do finału tracą prawo do odgadywania haseł 



kolejnych krzyżowek – statków, ale nie tracą prawa do udziału w 
konkursie, by walczyć o zdobycie nagrody – książki jednego z noblistów, 
trafiając i zatapiając statki.
8.
W Konkursie przygotowane są trzy krzyżówki - statki. W finale mogą 
spotkać się zarówno dwie, jak i trzy osoby. Jeśli mamy tylko jednego 
Finalistę, wówczas zostaje on zwycięzcą Konkursu.    
9.
Rozstrzygnięcie Konkursu z udziałem Finalistów odbędzie się w redakcji 
Radia Ostrowiec, przy Al. 3 Maja 17 /Galeria Łysica/ o ustalonej z nimi 
telefonicznie godzinie.
10.
Finał Konkursu odbędzie się między 23 a 31 sierpnia, będzie 
transmitowany na antenie Radia Ostrowiec. O terminie poinformujemy na 
naszej antenie, stronie internetowej www.radioostrowiec.pl i na radiowym 
profilu Facebook.

PRZEBIEG FINAŁU KONKURSU
1.
Uczestnicy w studiu losują karty. Ten który wylosuje najwyższą 
rozpoczyna Bitwę Finałową.
2.
Zadaniem Uczestników Bitwy Finałowej jest, tak jak w przebiegu całej 
gry, trafiać i zatapiać Statki Antykultury, ratując tym samym literackie 
zbiory noblistów.   
3.
Każdy otrzymuje planszę do zaznaczania strzałów. Trafienie przez 
Uczestnika Bitwy Finałowej w pole statku wiąże się z odpowiedzią na 
pytanie, dotyczące życia i twórczości laureatów literackiej Nagrody Nobla.
Numer pytania odpowiada numerowi pola statku.  Na udzielenie 
odpowiedzi na pytanie (zarówno w Bitwie Finałowej jak i Bitwie 
Decydującej) uczestnik ma 10 sekund. Czas trafiania wyznacza 
prowadzący. 
4.
Poprawna odpowiedź oznacza przyznanie Uczestnikowi Bitwy Finałowej 
2 punktów i daje możliwość kolejnego strzału i odpowiedzi na pytanie. Po 
zatopieniu statku zyskuje dodatkowe punkty, ale traci możliwość strzelania
na rzecz kolejnego Uczestnika. Traci możliwość kolejnego strzału także 
jeśli trafi w puste pole.

http://www.radioostrowiec.pl/


5.
Za zatopienie statku Uczestnik Bitwy Finałowej otrzymuje 1 punkt. 
Punkty za zatopienie statku przyznane są nawet jeśli nie Uczestnik Bitwy 
Finałowej nie odpowiedział na pytanie.
6.   
Jeżeli Uczestnik Bitwy Finałowej trafi na pole statku, gdzie ukryty jest 
dynamit traci prawo do strzału i nie otrzymuje punktu, nawet jeśli wiąże 
się to z zatopieniem statku. Prawo do strzału przechodzi na kolejnego 
Uczestnika.
7.
Wygrywa Uczestnik, który zdobył największą liczbę punktów. 
Zasadnicza część Bitwy Finałowej kończy się w momencie zatopienia 
ostatniego statku i po wyczerpaniu listy pytań przypisanych do statków.

8.
W przypadku remisu rozgrywamy Bitwę Decydującą. Uczestnicy – 
rozpoczynając w kolejności jaka została ustalona na początku Bitwy 
Finałowej zadają sobie pytania wskazując osobę do odpowiedzi i podając 
numer pytania. Uczestnik nie może wskazać na siebie.
9.
Jeśli wskazany Uczestnik odpowie poprawnie na pytanie uzyskuje prawo 
wskazania kolejnego odpowiadającego i wybrania dla niego numeru 
pytania. 
10.
Jeżeli wskazany Uczestnik Bitwy Decydującej nie odpowie na pytanie 
odpada z gry. W przypadku trzech Uczestników po odpadnięciu jednego 
prawo do zadania pytania wraca do Uczestnika, którego wskazanie 
doprowadziło do wyeliminowania jednego z Uczestników.
11.
Dogrywkę wygrywa osoba, która pozostaje w grze.

12.
Zwycięzca Konkursu otrzymuje Nagrodę Główną, nagrodzeni zostaną 
także pozostali Finaliści.
13.
Nazwiska zwycięzców Konkursu zostaną ogłoszone na antenie Radia 
Ostrowiec oraz opublikowane na stronie internetowej 
www.radioostrowiec.pl i na Facebooku: facebook/ostrowiecradio/.



NAGRODY, WARUNKI ICH ODBIORU
1.
Fundatorem nagród w Konkursie Partner Konkursu Księgarnie Świat 
Książki. Sponsorem Nagrody Głównej jest Osada Pod Budzowskim 
Wierchem.
2.
Nagrody – książki laureatów literackiej Nagrody Nobla będą do odebrania 
w redakcji Radia Ostrowiec, Al. 3 Maja 17 /Galeria Łysica/.
3.
Za wydanie nagród i odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego (o ile
wartość nagrody przekroczy 2000 zł) odpowiada Organizator.
4.
Procedura wyłonienia Finalisty Konkursu jest protokołowana po jego 
zakończeniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego 
Regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu.
2.
Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na 
stronach internetowych www.radioostrowiec.pl
3.
Dokonując zgłoszenia do Konkursu, uczestnik potwierdza, że wyraża 
zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz
podporządkowuje się jego postanowieniom.
4.
Organizatorzy mają prawo w każdym momencie trwania Konkursu 
wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) 
Uczestnika, w stosunku do którego podjęli uzasadnione podejrzenie o 
działalności sprzecznej z niniejszym Regulaminem.
5.
Niedostosowanie się do punktów zawartych w niniejszym Regulaminie lub
niewłaściwe podanie danych osobowych, pozbawia możliwości 
uczestnictwa w Konkursie oraz powoduje unieważnienie osiągniętych 
wyników.
6.
Zmiany do Regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą 
obowiązywać od momentu umieszczenia Regulaminu w zmienionej 



formie na stronie www.radioostrowiec.pl
7.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie 
będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.
Biorący udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na 
zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
3.
Organizator informuje, że dane osobowe uczestników przetwarzane będą 
na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu, zgodnie z 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „RODO”.
4.
Administratorem danych osobowych jest Radio Ostrowiec w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, Al. 3 Maja 17.
5.
Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, 
wizerunek) dla potrzeb przeprowadzenia i promocji Konkursu.
6.
Dane osobowe, będą przetwarzane przez Administratora w celach:
- promocyjnych i informacyjnych oraz dokumentacyjnych związanych z 
realizacją Konkursu i wyłonieniem zwycięzcy (art. 6 ust.1 lit. a RODO)
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na organizatorze, np. 
dotyczącego przechowywania i archiwizacji dokumentów zawierających te
dane (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
7.
Do zakończenia Konkursu Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie
jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem 
Konkursu wysyłając na adres: e-mail: redakcja@radioostrowiec.pl 
wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w 
treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, imię i nazwisko oraz 
adres e-mail, z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. 



Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z 
udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek nagrody, jednakże
cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego 
przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
8.
Dane osobowe osób uczestniczących w Konkursie będą przechowywane 
jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały 
zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy 
niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego.
9.
Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.
10.
Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest 
dobrowolne, jednakże ich podanie jest wymagane do udziału w Konkursie.
11.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani
organizacji międzynarodowej.


