
Regulamin konkursu „Kim jest kompozytor?” w serwisie Facebook 

§ 1. ORGANIZACJA KONKURSU  

Organizatorem Konkursu „Kim jest kompozytor?” (zwanego dalej „Konkursem”) jest 
Fundacja 4.99 z siedzibą w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 7/3  zarejestrowana w KRS 
0000304761, NIP 521-348-36-05, zwana dalej „Organizatorem”.  

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie.  

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem 
strony internetowej www.facebook.com.  

3. Konkurs trwa od 26 grudnia 2017 r. do 30 grudnia 2017 r. do godziny 23:59.  

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w 
celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru 
zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową dalej zwaną „Komisją 
Konkursową”. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby wskazane przez Organizatora.  

5. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.  

§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE  

1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz 
członkowie ich rodzin. Za członków rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  

2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje przez wysłanie odpowiedzi w formie 
komentarza pod postem opublikowanym na profilu Glissando na Facebooku w dniu 26 
grudnia 2017 roku o godzinie 13:00  

3. Opublikowanie komentarza pod ww. postem jest równoznaczne ze zgłoszeniem swego 
udziału w Konkursie i akceptacją niniejszego Regulaminu.  

4. Uczestnik może wycofać się z uczestnictwa w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości e-
mail na adres: magazyn@glissando.pl.  

5. Wycofanie z Konkursu oznacza, iż zgłoszenie uznane będzie za niebyłe i nie bierze ono 
udziału w Konkursie. 

§ 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU  



1. Konkurs polega na wykonaniu zadania konkursowego, które jest rozumiane jako 
odpowiedź na pytanie konkursowe przedstawione w poście, o którym mowa w § 3 ust. 2. 

2. Pytanie konkursowe brzmi: Kim jest kompozytor?  

3. Odpowiedzi konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową.  

4. Komisja Konkursowa wybierze 5 najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe. 
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo wybrania mniejszej ilości niż 5 wymienionych 
odpowiedzi lub unieważnienia Konkursu i nienagrodzenia żadnego z Uczestników.  

5. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku 
podejrzenia próby oszustwa lub naruszenia przez niego warunków Regulaminu i netykiety 
bez wcześniejszego powiadomienia.  

§ 5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD  

1. Nagrodami w Konkursie jest 5 książek M.U.Z.Y.K.A. Michała Libery i Michała Mendyka, 
Wydawnictwo Dwie Siostry. 

2. Jeden Uczestnik Konkursu może wygrać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę.  

3. Komisja Konkursowa w terminie do 3 dni od daty zakończenia Konkursu, spośród 
wszystkich zgłoszeń wybiera najlepsze odpowiedzi konkursowe (w liczbie nie większej niż 
5) - 5 zwycięzców, którzy spełnili wymóg o którym mowa w § 5 ust. 3.  

4. O wygranej zwycięzcy Konkursu powiadomieni za pośrednictwem serwisu Facebook. 

5. Zwycięzca w ciągu maksymalnie 2 dni powinien skontaktować się z Organizatorem za 
pośrednictwem serwisu Facebook w celu określenia sposobu odbioru nagrody.  

6. Uczestnikom, których odpowiedzi konkursowe zostaną wybrane przez Komisję 
Konkursową nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani 
otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych 
osobowych.  

8. Uczestnik, którego odpowiedź konkursowa zostanie wybrana przez Komisję Konkursową, 
traci prawo do nagrody w przypadku gdy:  

1) odmówi przyjęcia nagrody,  

2) kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika,  

3) Uczestnik, którego praca zostanie wybrana przez Komisję Konkursową nie spełnia 
warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania 
nagrody, w szczególności, jeśli wygrał już nagrodę w Konkursie,  

§ 6. DANE OSOBOWE 



1. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu kontaktu z Uczestnikiem, którego 
odpowiedź konkursowa zostanie nagrodzone przez Komisję Konkursową oraz w celu odbioru 
nagrody.  

2. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  

§ 7. ZGODA NA PUBLIKACJĘ  

1. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik potwierdza, że posiada pełne prawa do 
publikowanych treści oraz wyraża zgodę na ich ewentualną publikację do celów 
promocyjnych Organizatora.  

2. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne 
naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych osób trzecich, związanych z 
nadesłanym zgłoszeniem. W przypadku, gdy w trakcie korzystania przez Organizatora 
odpowiedzią konkursową Uczestnika na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, 
przeciwko Organizatorowi wystąpi jakakolwiek osoba trzecia z uzasadnionymi, 
udokumentowanymi roszczeniami w zakresie ww. praw, Uczestnik zobowiązuje się do 
zwolnienia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.  

3. Uczestnik poprzez zgłoszenie do Konkursu udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej 
na korzystanie z przesłanych treści bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez 
odpłatności na poszczególnych polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci 
Internet i w prasie, za pomocą druku i wydruku. W ramach udzielonej licencji Uczestnik 
zezwala również na dokonanie opracowania zgłoszonych treści. Uczestnik zobowiązuje się 
nie wypowiadać udzielonej licencji.  

§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać w formie pisemnej 
e-mailem na adres magazyn@glissando.pl. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, ewentualnie numer 
telefonu, jak również opis i powód złożenia reklamacji, oraz treść żądania Uczestnika.  

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową.  

4. Komisja Konkursowa rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.  

5. Pisemna odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Uczestnika w terminie 7 dni od 
daty rozpatrzenia reklamacji.  

6. Możliwość zgłoszenia reklamacji nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia 
roszczeń przed sądem powszechnym.  

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  



1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, jednak zmiana taka 
nie może naruszać praw już nabytych przez Uczestników. 


