
Regulamin konkursu: Wygraj 6 płyt podpisanych prze,z artystów z koncertu Maseczka 

wspierająca koncert Gramy Aby Pomóc Hip-Hop 

1. Zasady ogólne 

1.1. Organizatorem konkursu jest ProMusicEvent - Bartosz Wojciechowski 

 NIP: 774-324-70-84, ul. Na Skarpie 8/27 09-400 Płock 

1.2. Konkurs trwa od 21.12.2020 (od godziny 18:00) do 12.03.2020 r. (do godziny 24:00). 

Terminy te są równoznaczne z terminami przyjmowania zgłoszeń w konkursie. 

1.3. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem profilu Gramy Aby Pomoc w portalu 

społecznościowym Instagram https://www.instagram.com/promusicevent/ w zgodzie z 

regulaminem niniejszego portalu. 

 

2. Zasady organizacji konkursu i warunki uczestnictwa w konkursie 

2.1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne, a udział w nim mogą wziąć wyłącznie osoby 

fizyczne , które zakupiły maseczkę ochronną Gramy Aby Pomóc przez serwis www.a7b.pl 

posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.2. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba będąca pracownikiem lub 

współpracownikiem Organizatora, a także pracownicy lub współpracownicy podmiotów 

będących stroną umów cywilnoprawnych zawieranych z Organizatorem, lub pracownicy lub 

współpracownicy spółek zależnych od Organizatora; pracownicy lub współpracownicy 

podmiotów które brały udział w organizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu; osoby 

najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, przez które rozumie się małżonków, 

wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w 

stosunku przysposobienia lub ich małżonków. 

2.3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zakup maseczki wspierający koncert Gramy 

Aby Pomóc w serwisie www.a7b.pl oraz odpowiedzenie w sposób możliwie najbardziej 

kreatywny na pytanie zamieszczone w poście konkursowym. 

2.4. Aby wziąć udział w Konkursie należy być zarejestrowanym i zalogowanym 

użytkownikiem serwisu instagram.com, facebook.com oraz spełnić następujące warunki: 

• Zaobserwować profil @promusicevent na portalu instagram.com 

• Polubić stronę Gramy aby Pomóc na portalu facebook.com 

• Uczestnik musi własnymi słowami uzupełnić zdanie: „ Lubię słuchać muzyki Hip Hop 

bo.......... W komentarzu pod zdjęciem konkursowym opublikowanym na profilu 

instagram.com/promusicevent 

2.5. Jedna osoba może wysyłać tyle zgłoszeń do konkursu ile zakupiła maseczek 

wspierających koncert 

https://www.instagram.com/promusicevent/


 

2.6. Zwycięzcy o wygranej zostaną poinformowani we wpisie pod swoim komentarzem w 

terminie maksymalnie 7 dni od zakończenia konkursu. 

2.7. Dane zwycięzcy w postaci imienia i nazwiska mogą zostać opublikowane na stronie 

https://www.facebook.com/GramyAbyPomoc/ 

2.8. Po otrzymaniu powiadomienia o wygranej, uczestnik zobowiązany jest odesłać w 

wiadomości prywatnej w ciągu 7 dni roboczych następujące informacje: 

a) imię i nazwisko, 

b) adres korespondencyjny w Rzeczpospolitej Polskiej, na który dostarczone mają zostać 

nagrody. 

c) numer telefonu (na potrzeby wysyłki kurierskiej) 

 

3. Nagrody i sposób ich przyznania 

3.1. Zwycięzcami konkursu zostaną autorzy najciekawszych zgłoszeń, wyłonieni przez 

Komisję Konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora. 

3.2. Nagrodami w konkursie jest: 5 zestawów po 6 płyt wykonawców biorących udział w 

koncercie Gramy Aby Pomóc wraz z autografami Wykonawców  

3.3. Kryterium wyboru nagrodzonych zgłoszeń jest poziom ich kreatywności. 

3.4. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub innego rodzaju świadczenia. 

3.5. Do każdej wydanej nagrody przyznawana jest premia pieniężna, która wynosi 11,11 % 

wartości Nagrody. Premia pieniężna, o której mowa powyżej zostanie potracona przez 

Organizatora w celu uiszczenia zryczałtowanego podatku od nagród w konkursie, o którym 

mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 

2016 r. poz. 2032). Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony 

przez Organizatora na konto właściwego urzędu skarbowego. 

3.7. Sposób wydania nagród to wysyłka na adres wskazany przez osobę nagrodzoną. 

3.8. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przesłania drogą elektroniczną potwierdzenia 

otrzymania nagrody oraz danych niezbędnych do uregulowania obowiązku podatkowego. 

 

4. Komisja Konkursowa 

 



4.1. Organizator powoła dwuosobową Komisję Konkursową, która sprawować będzie nadzór 

nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu. 

4.2. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców Konkursu, a ponadto będzie nadzorować 

wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego 

Regulaminu. 

 

 

5. Reklamacje 

5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu składane są w formie pisemnej w 

siedzibie Organizatora. Organizator pozostawi bez rozpoznania reklamacje doręczone po 

upływie 14 (czternastu) dni od zakończenia Konkursu 

5.2. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, 

adres e-mail oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. Reklamacje niespełniające 

warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim nie będą rozpatrywane. 

5.3. Organizator dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 

(czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu 

reklamacji niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w 

zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą. 

 

6. Prawa autorskie i ochrona danych osobowych 

 

6.1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanej przez siebie wypowiedzi i 

przenosi na Organizatora konkursu na zasadzie wyłączności całość autorskich praw 

majątkowych na wszelkich polach eksploatacji. 

6.2. Uczestnicy oświadczają i ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez 

Organizatora z odpowiedzi nadesłanej w związku z Konkursem nie będzie naruszało praw, a 

w szczególności praw autorskich, osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo 

korzystania i publikacji odpowiedzi przysłanej przez Uczestników bez żadnych ograniczeń 

czasowych i terytorialnych na wszelkich polach eksploatacji bez odrębnego wynagrodzenia. 

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć sobie 

prawa do nadesłanej przez niego wypowiedzi. 

6.3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 

101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców 

oraz wydania nagród, na co Uczestnik wyraża zgodę. 



6.4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane mogą być powierzone do 

przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie Organizatora w związku z Konkursem. 

 

6.5. Udostępnienie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest 

niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym do otrzymania nagrody. Uczestnik ma 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w 

ustawie o ochronie danych osobowych. 

 

7. Postanowienia końcowe. 

 

7.1. Niniejszy regulamin dostępny jest w serwisie społecznościowym Facebook na profilu 

Gramy Aby Pomóc oraz siedzibie Organizatora. 

7.2. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej 

nagrodzie nie decyduje przypadek lecz działanie Uczestnika. 

7.3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane 

podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżących po stronie 

Uczestników. 

7.4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdej chwili bez podania 

przyczyny. Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

7.5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków 

Konkursu określonych w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania 

określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które 

uprawniają go do udziału w Konkursie. 

7.6. Nagroda w Konkursie zostanie wydana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 

roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 361) tj. po 

potrąceniu przez Organizatora kwoty podatku w wysokości 10% wartości całej nagrody i 

wpłaceniu go na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego. 

7.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego(w szczególności dotyczące przyrzeczenia 

publicznego) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 


