
 

Regulamin Konkursu 

„Zagrajmy wspólnie DŻEM! - konkurs na cover” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Konkurs „Zagrajmy wspólnie DŻEM! - konkurs na cover” (zwany dalej „Konkursem”) jest 

organizowany przez Stowarzyszenie Oficjalny Fan Club Zespołu DŻEM "Skazani na Bluesa" w 

Katowicach (40-039) ul. Sienkiewicza 45, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353973, NIP 9542697083, 

REGON 241562197, (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma FX-Music Group Filipowicz sp.j. w Zamościu (22-

400), ul. Piłsudskiego 53 o numerze KRS 0000303342, zwana dalej „Fundatorem”,  

3. Fundator jest wyłącznym dystrybutorem sprzętu muzycznego firmy „PRS Guitars” w Polsce. 

4. Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz prawa 

i obowiązki jego uczestników.  

5. Konkurs realizowany jest w terminie od dnia 24.04.2017 roku do dnia 24.04.2018 roku, a jego 

rozstrzygnięcie odbędzie się nie później, niż dnia 01.05.2018r. 

 

§ 2 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Przystąpienie do Konkursu (wysłanie zgłoszenia o którym mowa w pkt. 4) jest równoznaczne z 

akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do 

przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia 

wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni 

warunków określonych w regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może 

być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej 

wygranej. 

2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych. 

3. Uczestnicy Konkursu poprzez zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym odpowiedniego 

checboxa wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w 

związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora w celu: 

przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, ogłaszania wyników, doręczenia/realizacji 

nagród, wysyłania e-mailem lub/i SMS-em informacji związanych z Konkursem. Wyrażanie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi to konieczny 

warunek uczestnictwa w konkursie. 

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w 

ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 



poz. 926 ze zmianami). Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych 

osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 

5. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator: Stowarzyszenie Oficjalny 

Fan Club Zespołu DŻEM "Skazani na Bluesa" w Katowicach (40-039) ul. Sienkiewicza 45, 

wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000353973, NIP 9542697083, REGON 241562197, na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

6. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002, nr 101, póz 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu, 

wyłonienia zwycięzcy, ogłaszania wyników, doręczenia/realizacji nagród, wysyłania e-mailem 

lub/i SMS-em informacji związanych z Konkursem. 

7. Każdy Uczestnik poprzez zgłoszenie się do Konkursu wyraża zgodę na publiczne ujawnienie jego 

imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania oraz głosu zarówno poprzez udostępnianie 

podczas Konkursu i jego promocji, a także na publiczne ujawnienie, w tym zamieszczenie na 

stronie internetowej Organizatora: www.dzem.com.pl  jak również na portalu YouTube 

przesłanych nagrań audio wraz z podaniem imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania 

Uczestnika podczas Konkursu, jego promocji i ogłaszania wyników. 

8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w terminie wskazanym w § 1 pkt 4 

Regulaminu poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Organizatora własnej pełnej 

wersji coveru dowolnych piosenek zespołu DŻEM w maksymalnej ilości 3 (trzech) utworów) w 

formie nagrania audio, o maksymalnej długości do 8 minut jeden utwór (dalej „Nagranie”) z 

równoczesnym podaniem w formularzu zgłoszeniowym swoich danych osobowych tj.: imienia, 

nazwiska, nazwy zespołu, e-mail, miejscowości oraz telefonu kontaktowego (dalej: „Dane”), 

zaznaczenie pola potwierdzającego pełnoletniość Uczestnika oraz wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, zaakceptowanie na Stronie Internetowej 

Regulaminu Konkursu (dalej „Zgłoszenie Konkursowe”). 

9. Nadesłane utwory muszą stanowić własną wersję Uczestników oryginalnych utworów zespołu 

DŻEM. 

10. Osoba dokonująca Zgłoszenia Konkursowego czyni to we własnym imieniu i staje się 

uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”), przy czym w przypadku zespołów muzycznych 

dokonując zgłoszenia osoba je składająca określa, czy robi to jako indywidualna osoba, czy jako 

zespół (w przypadku zespołów podaje nazwę zespołu oraz jego skład uczestniczący w konkursie). 

Jedna osoba/jeden zespół może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 Nagrania.  

11. Uczestnik Konkursu oświadcza, że nadesłane przez niego Zgłoszenie nie narusza praw osób 

trzecich, w szczególności nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.  

12. Wyrażając zgodę na udział w Konkursie Uczestnika udziela Organizatorowi bezpłatnej licencji 

niewyłącznej do rozporządzania i korzystania z artystycznego wykonania Nagrania przesłanego 

przez Uczestnika we własnym zakresie, jak i na użytek osób trzecich, bez ograniczenia terytorium 

i czasu. 

13. Uczestnik upoważnia Fundatora lub/i Organizatora do wykorzystywania przesłanego Nagrania 

we wszelkiej działalności reklamowej i promocyjnej Fundatora i Organizatora, w szczególności 

w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego lub też w charakterze elementu 

http://www.dzem.com.pl/


materiałów reklamowych lub promocyjnych, bez konieczności zapłaty na rzecz Uczestnika 

wynagrodzenia.  

14. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub 

osobistych osób trzecich w związku z przesłanym Zgłoszeniem 

15. Wyboru Uczestników Konkursu dokonuje jury kwalifikujące. Decyzja Jury kwalifikującego 

zespołu jest ostateczna i nieodwołalna. 

 

§ 3 

Nagrody 

 

1. Nagroda główna zostanie przyznana po zakończeniu konkursu, a wynik zostanie ogłoszony na 

stronie na stronie internetowej Organizatora Konkursu www.dzem.com.pl 

2. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę główną w postaci wspólnego wystąpienia na koncercie z 

zespołem DŻEM oraz vouchera o wartości 2000 zł netto (słownie: dwa tysiące złotych), na 

zakupy w sklepie internetowym Fundatora. Termin koncertu, na którym zwycięzca konkursu 

będzie mógł wystąpić zostanie mu przekazany po rozstrzygnięciu konkursu. 

3. Nagroda główna zostanie przyznana przez Jury wyłonione na potrzeby organizacji niniejszego 

konkursu. 

4. Poza nagrodą główną Organizator zapewnia przyznanie nagród comiesięcznych w postaci bonów 

pieniężnych o łącznej wartości 2000 zł. netto 

5. Nagrody comiesięczne będą przyznawane każdego pierwszego dnia następnego miesiąca 

Uczestnikowi konkursu, który w ciągu danego poprzedniego miesiąca uzyska najwięcej 

pozytywnych ocen (podniesionych kciuków) przyznanych pod nagraniami audio umieszczonym 

na portalu www.youtube.com przyznawanych przez użytkowników tego portalu. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania lub niezrealizowania 

którejkolwiek nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego Uczestnika. 

7. O szczegółach realizacji nagrody zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany przez 

Organizatora drogą mailową lub za pośrednictwem rozmowy telefonicznej. 

 

§4 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać do Organizatora w formie pisemnej na 

adres ul. Sienkiewicza 45/6, 40-039 Katowice z dopiskiem „Konkurs Zagrajmy wspólnie DŻEM” 

– listem poleconym lub pocztą kurierską w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. 

Datą zgłoszenia reklamacji jest data nadania przesyłki poleconej na Poczcie Polskiej lub przesyłki 

kurierskiej. 

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Przystąpienie do Konkursu (wysłanie zgłoszenia) jest równoznaczne z akceptacją przez 

Uczestnika niniejszego regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania 

określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie 

http://www.dzem.com.pl/
http://www.youtube.com/


warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków 

określonych w regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym 

czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej. 

5. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania.  

 

 

Regulamin został opublikowany dnia: 21.04.2017r. 

 


