
 
 
 

 
 

 
 

ZASADY KONKURSU 

Bombkowe Święta 
 
  

Konkurs "Bombkowe Święta”  realizowany jest od poniedziałku do piątku podczas programu 

Radia Gra ok. 8:30 i 14:30 oraz w sobotę ok. godz. 8:30 w okresie od dnia 05.12.2016r. do 

24.12.2016r. W trakcie trwania konkursu emitowany będzie również spot radiowy w Radiu 

GRA zachęcający do wzięcia udziału w konkursie. 

 
Konkurs skierowany jest do słuchaczy Radia GRA. Jednakże w konkursie nie mogą brać 

udziału osoby pracujące w Radiu GRA oraz członkowie ich rodzin. 

 

Plansza konkursowa w postaci choinki została umieszczona na portalu www.gra.fm. 

Codziennie z choinki usuwana jest jedna bombka wytypowana w danym dniu przez 

uczestników. Pod bombkami ukryte są nagrody w postaci kart podarunkowych o wartości 

100 zł (w liczbie od 1 do 5 szt, sumujące się na wartość od 100 zł do 500zł) ufundowanych 

przez Sponsora Centrum Handlowe Kometa w Toruniu. Łączna wartość nagród od Sponsora 

wynosi 10.000zł brutto. 
 

Bombka nr 1 – 500zł, 2- 100zł, 3 – 500zł, 4 – 200zł, 5 – 100zł, 6 – 500zł, 7 – 300zł, 8 – 200zł, 9 – 300zł, 10 – 500zł, 11 – 200zł, 12 – 500zł, 13 – 100zł, 14 – 300zł, 15 – 200zł, 16 – 200zł, 17 – 500zł, 18 – 200zł, 19 – 200zł, 20 – 200zł, 21 – 500zł, 22 – 300zł, 23 – 100zł, 24 – 500zł, 25 – 200zł, 26 – 300zł, 27 – 500zł, 28 – 200zł, 29 – 300zł, 30 – 300zł, 31 – 200zł, 32 – 300zł, 33 – 500zł 

 

Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać maila na adres poranek@gra.fm z numerem 

wybranej bombki, danymi teleadresowymi (imię, nazwisko i numer telefonu) oraz 

odpowiedzią na pytanie konkursowe zadane przez prowadzących. 

 

Prowadzący programu wybiorą najlepszą odpowiedź, a następnie zadzwonią do jego autora i 

razem z nim odkryją nagrodę. Warunkiem otrzymania nagrody jest odebranie telefonu 

podczas próby nawiązania połączenia przez prowadzących. Czekamy maksymalnie trzy 

sygnały. Jeśli w tym czasie Słuchacz nie odbierze telefonu, kontaktujemy się z kolejną osobą. 

Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków konkursu. 



 

 

Nagrody będzie można odbierać w biurze dyrekcji Centrum Handlowego Kometa, przy ul. 

Grudziądzkiej 162, w godzinach 09:00 –  15:00. 

 

Zasady konkursu umieszczone zostały na stronie konkursowej oraz w siedzibie Radia GRA 

przy ulicy Szosa Chełmińska 166 w Toruniu. 

 


