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REGULAMIN KONKURSU 

„KONKURS FRYDERYKOWA PŁYTA 20-LECIA” 

 

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w 

konkursie pt.: „PŁYTA DWUDZIESTOLECIA NA 20. URODZINY FRYDERYKA” (zwany dalej: 

„Konkurs”).  

 

Definicje 

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia, pisane są z wielkiej litery, bez względu na to, czy 

występują w liczbie pojedynczej, czy mnogiej, oznaczają: 

 

 Fundator nagrody – firma, która przekazuje nagrody dla zwycięzców i jest zleceniodawcą 

Konkursu. 

 Organizator – firma, która jest odpowiedzialna za przygotowanie Aplikacji Konkursowej, 

administrację danych osobowych i nadzór nad przebiegiem Konkursu. 

 Komisja – zespół 3 osób powołanych przez ZPAV w celu realizacji postanowień 

Regulaminu, w szczególności do nadzoru nad przebiegiem Konkursu.  

 Laureat – uczestnik, któremu przyznana zostaje nagroda. 

 Uczestnik – podmiot uprawniony do udziału w Konkursie. 

 Uczestnik Potencjalny – podmiot zainteresowany udziałem w Konkursie. 

 

§ 1 

Postanowienia wstępne 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem aplikacji konkursowej na stronach 

internetowego serwisu Facebook.com w profilu dostępnym pod adresem URL: 

https://www.facebook.com/zpavpl (zwany dalej: „Strona Konkursu”). 

2. Organizatorem Konkursu w zakresie przygotowania Aplikacji Konkursowej, administracji  

i nadzorowania przebiegu konkursu w tym wyłaniania zwycięzców jest Agencja 

Consulting&More, której właścicielem jest Jakub Zajdel, prowadzącym działalność 

gospodarczą pod nazwą „Consulting &More Jakub Zajdel”, z siedzibą w Krośnie, ul. Romualda 

Traugutta 67, 38-400 Krosno, posiadającym wpis do ewidencji działalności gospodarczej, 

dokonany pod numerem 12777/2008 przez Prezydenta Miasta Krosna, numer identyfikacji 

podatkowej NIP 684 236 00 44 numer statystyczny REGON 180370237, zwaną w dalszej części 

umowy „Agencją” bądź „Organizatorem”. 

https://www.facebook.com/zpavpl
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3. Zleceniodawcą organizacji Konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest Związek 

Producentów Audio Video z siedzibą w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 12/2, wpisanym do 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numer KRS 0000013087, NIP 527-

00-11-921, (zwany dalej: „ZPAV”).  

4. Konkurs rozpoczyna się 30.11.2013 r. o godzinie 00:00 r. i trwa włącznie do dnia 31.01.2014 r. 

do godziny 23:59.   

5. Zgłoszone reklamacje rozpatrzone zostaną przez Komisję włącznie do dnia 01.03.2014 r. 

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez portal społecznościowy 

Facebook.com. Facebook jest  znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

7. Nagrody zostaną przyznane i wydane zgodnie z zapisami Regulaminu zawartymi poniżej. 

8. Każdy Uczestnik Potencjalny powinien zapoznać się z Regulaminem przed przystąpieniem do 

Konkursu. 

 

 

§ 2 

Uczestnictwo w Konkursie 

1. Uczestnikiem Potencjalnym w Konkursie mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które posiadają 

aktywne konto w portalu społecznościowym Facebook.com w dniu przystąpienia do konkursu.  

2. Potencjalny Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie i stać się Uczestnikiem, musi spełnić 

łącznie poniższe warunki: 

a) posiada aktywne konto w portalu społecznościowym Facebook.com 

b) polubił profil ZPAV na Facebook.com poprzez kliknięcie "Lubię to!" 

c) wykonał prawidłowo Zadanie konkursowe, o którym mowa w paragrafie 3 Regulaminu 

d) spełnił wszystkie pozostałe warunki przewidziane w Regulaminie 

3. Niespełnienie któregokolwiek z warunków wskazanych w ust. 2 wyklucza udział Uczestnika 

Potencjalnego w Konkursie. 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

5. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

6. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie maksymalnie trzy razy w ramach każdej z kategorii 

albumów muzycznych (muzyka rozrywkowa, muzyka jazzowa, muzyka poważna), przy czym za 

każdym razem obowiązany jest stworzyć inny Komentarz, zgodnie z paragrafem 3, ust. 1. 

7. Organizator dołoży starań, aby korzystanie ze Strony Konkursu było możliwe dla Uczestników 

Potencjalnych i Uczestników z wykorzystaniem wszelkich przeglądarek internetowych  
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i systemów operacyjnych oraz połączeń sieciowych. Organizator nie gwarantuje 

funkcjonalności Strony Konkursu w każdej konfiguracji sprzętowej Uczestnika Potencjalnego  

i Uczestnika. 

8. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz pracownicy ZPAV a także 

członkowie rodzin pracownika Organizatora i Fundatora nagrody (małżonek, wstępny, 

zstępny, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo) oraz osoby współpracujące z Organizatorem lub 

ZPAV przy Konkursie na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie rodzin 

wszystkich powyżej wymienionych osób. 

9. Komisja sprawuje pieczę nad prawidłowością toku Konkursu. Komisja ma decydujące zdanie 

w przypadkach powstania wątpliwości, co do przebiegu Konkursu. Decyzje Komisji są 

ostateczne, lecz każdy Uczestnik ma prawo dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem 

powszechnym lub organem administracji na zasadach ogólnych. 

 

§ 3 

Zadanie konkursowe 

1. Prawidłowe wykonanie Zadania konkursowego polega na: 

a) Wyborze (zwany dalej „Wybór”) na Stronie Konkursu przez Uczestnika maksymalnie 

trzech polskich albumów muzycznych w każdej kategorii, które nagrodzone zostały 

statuetką „Fryderyk” w ciągu ostatnich 20 lat w kategorii: muzyka rozrywkowa, muzyka 

jazzowa lub muzyka poważna 

b) Uzasadnieniu swojego wyboru (zwanym dalej: „Komentarz”) poprzez odpowiedź na 

pytanie: „Uzasadnij swój wybór i napisz ZA CO LUBISZ/KOCHASZ WYBRANĄ PŁYTĘ” w 

formie komentarza zamieszczanego wyłącznie na Stronie Konkursu. 

c) Każdy Wybór – (każda płyta) – powinien posiadać swój Komentarz  

2. Za moment wykonania Zadania konkursowego, określonego w ust. 1 powyżej, uważa się 

moment, w którym Wybór i Komentarz zostaną zapisane na serwerze Facebook.com. Z tą 

chwilą Uczestnik Potencjalny staje się Uczestnikiem. 

3. Po dokonaniu zapisu, Wybór i Komentarz zostaną zapisane na serwerze Facebook.com i nie 

jest możliwe dokonywanie zmian przez Użytkownika.  

4. Wykonanie Zadania konkursowego następuje z zachowaniem poniższych zasad: 

a) Podane informacje powinny dotyczyć wyłącznie Uczestnika Potencjalnego i być zgodne 

z prawdą 

b) Uczestnik Potencjalny jest odpowiedzialny za prawdziwość przekazanych informacji 

c) Uczestnik Potencjalny powinien zapoznać się z Regulaminem 
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d) Uczestnik Potencjalny wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, 

przekazywanych wraz z dokonanym Zadaniem Konkursowym w celu wzięcia udziału w 

Konkursie (art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych). Uczestnikowi 

przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

5. Wykonanie Zadania konkursowego jest tożsame z:  

a) Oświadczeniem, że Uczestnik Potencjalny jest uprawniony do korzystania i posiada 

pełnię majątkowych praw autorskich do umieszczonych w Aplikacji konkursowej 

Komentarzy oraz zapewnieniem, iż żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek 

roszczeniami przeciwko Organizatorowi i ZPAV, w tym w wypadku korzystania przez 

Organizatora lub przez ZPAV z Komentarzy w celu przeprowadzenia Konkursu oraz jego 

promocji. 

b) Przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Uczestnika Potencjalnego warunków 

Aplikacji konkursowej oraz postanowień niniejszego Regulaminu bez konieczności 

składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem 

przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań: 

i. Uczestnik posiada zdolność do czynności prawnych lub zgodę swojego 

przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego) na udział w Konkursie 

ii. Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego 

postanowienia w całości 

c) Upoważnieniem Organizatora do przetwarzania danych osobowych Uczestnika 

Potencjalnego w celu umożliwienia Uczestnikowi Potencjalnemu udziału w Konkursie 

6. Komentarze zamieszczane są przez Uczestników dobrowolnie i nie stanowią opinii i poglądów 

Organizatora lub ZPAV. Całkowitą odpowiedzialność za opublikowany komentarz ponosi 

Uczestnik Konkursu 

7. Publikując Komentarz Uczestnik oświadcza, że: 

a) Jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów, które 

składają się na Komentarz 

b) Nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych udziela Organizatorowi 

i  ZPAV niewyłącznej licencji na następujących polach eksploatacji: 

i) Utrwalania i zwielokrotniania oraz rozpowszechniania, jak i wytwarzania określoną 

techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

ii) Obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 
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iii) Rozpowszechniania w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie 

bądź udostępnianie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

8. Publikując Komentarz Uczestnik nie jest uprawniony do: 

a) Zamieszczania danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku 

osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej 

b) Zamieszczania treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym lub wulgarnym i 

sprzecznym z prawem. 

9. Zakazane jest zamieszczanie treści, które mogłyby w szczególności: 

a) Zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób 

trzecich 

b) Naruszać prawa osób trzecich 

c) Posiadać charakter obraźliwy  

a) Stanowić groźbę karalną 

b) Naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy 

obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe. 

10. Organizator może usuwać Komentarze, które naruszają niniejszy Regulamin, powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje. 

§ 4 

Nagrody 

1. Nie jest możliwe przeniesienie przez Laureata prawa do nagrody na osoby trzecie oraz 

otrzymanie ekwiwalentu pieniężnego, stanowiącego całość lub część wartości nagrody.  

2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 

3. Nagrody w postaci zaproszenia na uroczystą Galę Wręczenia Fryderyków 2014 mogą wygrać 

jedynie osoby pełnoletnie. 

4. Nagrodami ufundowanymi przez ZPAV są: 

a) iPod touch 32 GB, o wartości 1349,00 zł brutto – 1 szt. 

b) Podwójne zaproszenia na uroczystą Galę wręczenia Fryderyków 2014, o wartości 

400,00 zł brutto – 4 szt. 

c) Zestawy płyt CD, o wartości nieprzekraczającej 120,00 zł brutto – 10 szt. 

5. Za zajęcie I miejsce w Konkursie Laureat otrzymuje: 

a) iPod touch 32 GB – 1 szt. 

b) Podwójne zaproszenie na uroczystą Galę wręczenia Fryderyków 2014 – 1 szt. 
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c) Zestaw płyt CD – 1 szt. 

d) W konkursie zostanie wyłoniony jeden (1) laureat, który zajmie I miejsce 

6. Za zajęcie II miejsce w Konkursie Laureat otrzymuje: 

a) Podwójne zaproszenie na uroczystą Galę wręczenia Fryderyków 2014 – 1 szt. 

b) Zestaw płyt CD – 1 szt. 

c) W konkursie zostanie wyłonionych trzech (3) laureatów, którzy zajmą II miejsce 

7. Za zajęcie III miejsce w Konkursie Laureat otrzymuje: 

a) Zestaw płyt CD – 1 szt. 

b) W konkursie zostanie wyłonionych dziewięciu (9) laureatów, którzy zajmą III miejsce 

c) Laureaci III miejsc będą wyłaniani w systemie tygodniowy – w każdym tygodniu jeden 

zwycięzca. 

8. Do nagrody głównej (za zajęcie I miejsca) dołączona zostanie nagroda pieniężna w wysokości 

stanowiącej równowartość należnego 10% zryczałtowanego podatku od nagrody głównej, 

pomniejszona o 10% zryczałtowanego podatku.  

9. Wartość nagród za zajęcie II i III miejsce stanowi kwotę poniżej 760,00 zł brutto (słownie: 

siedemset sześćdziesiąt złotych). 

 

§ 5 

Wybór Laureatów,  zawiadamianie Laureatów i wydawanie nagród w Konkursie 

1. Laureatów I i II miejsca wybiera Komisja, poprzez subiektywną ocenę wykonania Zadania 

konkursowego przez Uczestników. Wybór Laureatów nastąpi do 10.02.2014 r. w siedzibie 

ZPAV. 

2. Laureaci III miejsca zostaną wyłonieni w dwóch etapach: 

a) Etap I – Komisja, w cyklu cotygodniowym, wybierać będzie 5 Komentarzy 

b) Etap II –Wybrane przez Komisje Komentarze zostaną udostępnione na Stronie 

Konkursowej w formie galerii zdjęć w celu dokonania ich oceny przez Internautów. Za 

oddany głos na Komentarz uznaje się tzw. „lajki”. Wygrywa III Miejsce Komentarz, który 

w ciągu 3 dni (72 godzin) otrzyma najwięcej „lajków”. 

3. Przy wyborze Laureatów Komisja bierze pod uwagę pomysłowość, kreatywność i oryginalność 

Komentarza. 

4. Każdy Laureat zostanie powiadomiony przez Organizatora o wygranej i zajętym w Konkursie 

miejscu w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wyboru. 

5. Organizator i ZPAV nie ponosi odpowiedzialności za niemożność powiadomienia Laureata z 

winy leżącej po stronie Laureata. 
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6. Lista Laureatów zostanie udostępniona na Stronie Konkursu. 

7. Warunkiem wydania Nagrody jest zweryfikowanie przez Komisję danych Uczestnika. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu otrzymania Nagrody. 

9. Komisja weryfikuje przekazane dane pod kątem spełnienia przez Uczestnika warunków 

uczestnictwa w Konkursie. W przypadku nie spełnienia warunków uczestnictwa przez 

Laureata, nagroda przypada innemu Uczestnikowi, wybranemu przez Komisję na podstawie 

przesłanek wskazanych w ust. 3 powyżej.  

10. Na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania Laureatowi nagrody, ZPAV 

nabywa całość autorskich praw majątkowych do Pracy (Zadania Konkursowego) przesłanej 

Organizatorowi przez Laureata. 

11. W wypadku zgłoszenia się ilości Uczestników mniejszej niż ilość nagród, nieprzyznane nagrody 

przechodzą na własność  ZPAV. 

12. Organizator i ZPAV zastrzega możliwość nie wskazania laureatów I, II lub III miejsca o ile 

poziom umieszczonych komentarzy zostanie określony przez komisję jako niezadowalający. 

13. Nagrody wydawane są Laureatom na koszt ZPAV. 

 

§ 6 

Reklamacje 

1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie lub drogą 

elektroniczną na adres ZPAV. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 7 dni od 

dnia wpływu do ZPAV. O rozstrzygnięciu reklamacji Uczestnik powiadamiany jest pisemnie 

listem poleconym. Postępowanie reklamacyjne nie wyklucza możliwości dochodzenia 

roszczeń przez Uczestnika na drodze sądowej na zasadach ogólnych. 

2. Reklamacja powinna zawierać:  

a) Dane Uczestnika 

b) Adres Uczestnika 

c) Numer telefonu kontaktowego Uczestnika 

d) Adres poczty elektronicznej Uczestnika 

e) Opis przypadku podlegającego reklamacji 

f) Oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie przez ZPAV danych osobowych 

zgłaszającego reklamację, w celu przeprowadzenia postępowania w tej sprawie. 

 

§ 7 

Dane osobowe i pliki „cookies” 
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1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora na podstawie upoważnienia (udzielonej 

zgody) do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia 

Laureatów i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród. 

3. Zbiór danych osobowych przekazanych Organizatorowi zgłaszany jest przez Organizatora 

Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych. Każdy, kto przekaże Organizatorowi swoje 

dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i usunięcia. 

4. Organizator i ZPAV wykorzystuje na Stronie Konkursu pliki "cookies", które zapisywane są 

przez serwer Organizatora na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Pliki 

poprawiają funkcjonowanie Strony Konkursu. W każdym momencie możliwe jest wyłącznie 

przez Użytkownika lub Użytkownika Potencjalnego mechanizmu plików „cookies” w 

przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie mechanizmu plików 

„cookies” może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony Konkursu. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu 

1. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów na gruncie Regulaminu jest prawo polskie. 

2. Regulamin obowiązuje od dnia 30.11.2013r. i udostępniany jest na Stronie Konkursu oraz na 

stronie www.zpav.pl wraz z informacją o konkrusie. 

3. Konkurs nie stanowi gry hazardowej, w szczególności loterii promocyjnej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 19 listopada 2009 – o grach hazardowych. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie w czasie trwania konkursu. 

http://www.zpav.pl/

