
Regulamin konkursu „Cechy” 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą „Cechy” (dalej „Konkurs”) jest Empire Music 

Studio z siedzibą w Warszawie, adres: 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 1, NIP 9821067973, numer 

statystyczny REGON 300840742 (dalej „Organizator”).  

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polski, w terminie od godziny 20:00:00 

dnia 23 marca 2015 r. do godziny 23:59:59 dnia 27 marca 2015 r.  

3. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem serwisu internetowego Facebook, dostępnego pod 

adresem www.facebook.com (dalej „Portal”), za pomocą profilu marki Empire Music Studio o adresie 

https://www.facebook.com/music.studio.empire(dalej „Profil”).  

4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani zorganizowany 

przez Portal. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy podają informacje Organizatorowi, a nie 

podmiotowi prowadzącemu Portal.  

5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.  

6. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu, w tym nad spełnianiem przez Uczestników 

warunków, określonych w niniejszym regulaminie, będzie czuwała powołana przez Organizatora 

komisja konkursowa (dalej „Komisja”). 

§2 

Uczestnicy Konkursu 

1. Z zastrzeżeniem postanowieo poniższych, Uczestnikami Konkursu mogą byd pełnoletnie osoby 

fizyczne (warunek weryfikowany na podstawie daty urodzenia Uczestnika podanej podczas rejestracji 

w Portalu), posiadające pełną zdolnośd do czynności prawnych i miejsce zamieszkania w na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,  

a) są zarejestrowane jako użytkownicy Portalu (posiadają prywatny profil) 

b) zostały fanami Profilu poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, (dalej zweryfikowany profil w Portalu), a 

podane przez te osoby podczas rejestracji w serwisie Portalu dane osobowe: imię, nazwisko i data 

urodzenia są prawdziwe, oraz„Uczestnik”). Zasady rejestracji w Portalu określa odrębny regulamin. 

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyd przedstawiciele i pracownicy Organizatora i innych podmiotów 

działających na zlecenie Organizatora w związku z przeprowadzeniem Konkursu a także członkowie 

rodziny tych osób.  

3. Przez członków rodziny, o których mowa w ustępie powyższym rozumie się wstępnych, zstępnych, 

rodzeostwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz regulaminu 

funkcjonowania Portalu, a w szczególności nieposługiwanie się fikcyjnymi profilami w Portalu oraz 



nieużywanie oprogramowania, które zostało użyte, zaprojektowane lub przystosowane do wzięcia 

udziału w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, w szczególności poprzez 

uzyskanie nieuprawnionego wpływu na wynik Konkursu. 

§3 

Zasady Konkursu 

1. W okresie prowadzenia Konkursu na tablicy Profilu opublikowany zostanie post konkursowy z 

zadaniem konkursowym. Rozwiązanie zadania konkursowego polegad będzie na stworzeniu i 

opublikowaniu w komentarzu postu konkursowego odpowiedzi na pytanie: Jakie cechy powinien 

mied idealny klubowy banger? (dalej „Rozwiązanie”).  

2. Z zastrzeżeniem postanowieo poniższych, aby wziąd udział w Konkursie, Uczestnik w okresie 

trwania Konkursu powinien spełnid następujące warunki:  

a) wejśd na Profil znajdujący się w Portalu i odnaleźd opublikowany na tablicy post konkursowy,  

b) stworzyd Rozwiązanie i przy wykorzystaniu funkcjonalności Portalu opublikowad je w komentarzu 

pod postem konkursowym na tablicy w Profilu.  

3. Z zastrzeżeniem postanowieo poniższych, Rozwiązanie opublikowane w okresie trwania Konkursu 

w sposób opisany w ust. 2 stanowid będzie zgłoszenie w Konkursie.  

4. Rozwiązanie należy opublikowad do godziny 23:59:59 dnia 27.03.2015r., w którym opublikowane 

zostało zadanie konkursowe. O zachowaniu terminu przesłania zgłoszenia decyduje data i godzina 

publikacji, odnotowana przez serwer, na który wpływają zgłoszenia w Konkursie.  

5. Uczestnik może dokonad więcej niż jednego zgłoszenia w Konkursie.  

6. Uczestnik może zamieścid w zgłoszeniu wyłącznie Rozwiązanie autorstwa Uczestnika, do którego 

posiada pełne, nieograniczone autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe (w szczególności 

zgłoszenie nie może zawierad utworów i wizerunków osób trzecich).  

7. W Konkursie uwzględniane będą wyłącznie zgłoszenia kompletne, czytelnie, prawidłowe, zgodne z 

zadaniem konkursowym, a także zawierające treści zgodne z prawem, zasadami Portalu i zasadami 

współżycia społecznego, niezagrażające prawom osób trzecich, nienaruszające dobrych obyczajów, 

niedyskryminujące ze względu na rasę, płed, wiek, orientację seksualną, narodowośd, przekonania 

polityczne bądź religijne, niepełnosprawnośd, nienaruszające godności ludzkiej, niepropagujące 

przemocy lub nienawiści, a także nie zawierające treści o charakterze erotycznym, pornograficznym 

lub wulgarnym, nie ukazujące osób nieletnich, kobiet w ciąży, nadużywania alkoholu, prowadzenia 

pojazdów po spożyciu alkoholu bądź nieodpowiedzialnych zachowao, spełniające wszystkie warunki 

określone w niniejszym regulaminie. Zgłoszenia podlegają procesowi moderacji i mogą podlegad 

usunięciu przez moderatora Profilu, w przypadku niezgodności z postanowieniami określonymi w 

zdaniu poprzednim oraz z pozostałymi postanowieniami niniejszego regulaminu.  

8. Opublikowane Rozwiązania będą oceniane przez Komisję. W odniesieniu do zadania konkursowego 

Organizator wyłoni jednego zwycięskiego Uczestnika, którego praca została uznana przez Komisję za 



najbardziej ciekawą i kreatywną. Ocena i wybór zwycięskiego Uczestnika dokonana zostanie w 

terminie 3 dni roboczych od dnia zakooczenia konkursu. 

9. Informacja o zwycięzcach Konkursu opublikowana zostanie na Profilu w formie postu, w dniu 

wyboru zwycięskiego Uczestnika.  

§4 

Nagrody w Konkursie 

1. Nagrodą w niniejszym Konkursie jest przekazanie przez Organizatora na rzecz jegnego Uczestnika, 

będącego autorem najlepszego Rozwiązania zadania konkursowego, limitowany singiel 

donGURALesko i Matheo – Dupa Jak Ty. 

2. W dniu opublikowania listy zwycięskich Uczestników, Uczestnik powinien przesład poprzez 

wiadomośd prywatną na fanpege’uwiadomośd o przyjęciu nagrody w Konkursie oraz podad swoje 

dane osobowe umożliwiające wydanie nagrody tj. swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub 

adres korespondencyjny.  

3. Uczestnik może otrzymad tylko jedną nagrodę w Konkursie.  

4. Punkty w Konkursie zostaną przekazane po kontakcie zwycięzców za pomocą wiadomości 

prywatnej na fanpage'u (zgodnie z ust. 2) 

§5 

Prawa autorskie 

1. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie Organizator nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do 

nagrodzonych Rozwiązao, nadesłanych przez Uczestników (art. 921 § 3 kc), co w szczególności 

obejmuje następujące pola eksploatacji:  

1) zwielokrotnianie każdą znaną techniką, a w szczególności techniką fotooptyczną, druku, 

magnetyczną lub cyfrową,  

2) wprowadzanie do obrotu,  

3) wprowadzanie do pamięci komputera,  

4) wprowadzanie do sieci komputerowych, zarówno do sieci lokalnych, jak i do sieci Internet,  

5) wykorzystanie we wszelkiej działalności reklamowej lub promocyjnej, w szczególności w 

charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego lub też w charakterze elementu materiałów 

reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy 

reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS,  

6) publiczne rozpowszechnianie w związku z działalnością handlową, w szczególności w charakterze 

znaku towarowego lub nazwy handlowej.  

2. Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych Rozwiązao, 

wprowadzania zmian (w tym edycyjnych), dokonywania skrótów, a także decydowania o pierwszym 



publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z nich, a także 

prawo wykonywania i korzystania z opracowao nagrodzonych Rozwiązao. 

§6 

Postanowienia koocowe 

1. Regulamin dostępny jest przez cały czas trwania Konkursu na Profilu.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa.  

3. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składad najpóźniej w terminie 14 dni od dnia 

powstania przesłanki do jej wniesienia. Reklamacje należy złożyd do Organizatora, z dopiskiem: 

„Reklamacja – „Cechy”. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Konkursu. 

4. Reklamacja powinna zawierad co najmniej: imię, nazwisko, adres e-mail uczestnika podany w 

formularzu zgłoszeniowym do konkursu oraz adres zamieszkania Uczestnika, przedmiot reklamacji z 

uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia, podpis. 

5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia ich otrzymania przez 

Organizatora. Organizator pisemnie zawiadomi Uczestnika o sposobie załatwienia reklamacji. 

6. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w 

związku z uczestnictwem w Konkursie danych osobowych przez Organizatora – do celów związanych 

z przeprowadzeniem i prawidłowym rozstrzygnięciem Konkursu, w tym w celu doręczenia nagród. 

Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Ustawą o ochranie danych osobowych (Dz.U. nr 101 z 

2002 r., poz. 926 t.j. z późn 


