Regulamin Konkursu
„Interpretacje 2014”

§1 Zasady ogólne
1. Organizatorem Konkursu o nazwie „Interpretacje 2014” zwanej dalej [„Konkursem”] oraz
fundatorem nagród jest Fundacja "Korowód" im. Marka Grechuty z siedzibą przy ul. Miodowej
33/11 , 31-052 Kraków , zwany dalej [„Organizator”]. Adres korespondencyjny Organizatora:
Fundacja "Korowód" im. Marka Grechuty, Business Link Kraków, ul. Mogilska 65, IV piętro,
31-545 Kraków.
2. Administratorem Konkursu jest RawMedia Katarzyna Szczytowska, ul. Lompy 14/411, 40-955
Katowice, zwany dalej [„Administrator”].
3. Celem Konkursu jest wyłonienie Laureata Nagrody Internautów Grechuta Festival i Radia ZET oraz
udział (występ) Zwycięzcy na Koncercie Laureatów Grechuta Festival 2014 w dniu 11.10.2014
o godzinie 19:00 w Klubie Studio w Krakowie.
4. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani zorganizowany przez portal Facebook.
5. Uczestnikami Konkursu są finaliści konkursu Interpretacje 2014 Grechuta Festival, zwani dalej
[„Uczestnikami”]. Administrator umieści w aplikacji po dwie prace każdego Uczestnika.
6. W Konkursie prace Uczestników podlegają głosowaniu przez osoby pełnoletnie i posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych, które posiadają zarejestrowane konto na portalu
Facebook, zwane dalej [„Fanami”].
7. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele i współpracownicy Organizatora
oraz podmiotów z nimi powiązanych, a także innych podmiotów biorących udział
w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby
działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną.
8. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Konkurs trwa od 28 września do 10 października 2014 roku
a. głosowanie do 10 października do godziny 10:00;
b. zakończenie akcji i ogłoszenie wyników – 10 października około godziny 22:00.
10. Tekst niniejszego regulaminu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w aplikacji
konkursowej.

11. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
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§2 Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika i Fana
regulaminu w całości. Uczestnik i Fan zobowiązują się do przestrzegania określonych
w nim zasad, jak również potwierdzają, iż spełniają wszystkie warunki, które uprawniają
ich do udziału w Konkursie.
2. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa
do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:
a. Zostać fanem FanPage Organizatora w serwisie Facebook.com
www.facebook.com/MarekGrechutaOfficial
b. odtworzyć utwór Uczestnika
c. oddać głos na wybrany przez siebie utwór Uczestnika
4. Każdy fan ma prawo oddać 1 głos na każdy utwór dostępny w aplikacji konkursowej. Aby
móc oddać kolejne głosy fan musi zaprosić dziesięciu znajomych, którzy polubią profil
facebook.com/MarekGrechutaOfficial. Za każdym razem gdy fan uzyska prawo do
kolejnych głosów może oddać tylko jeden głos na dany utwór.
5. Wyboru zwycięzców konkursu dokonają:
a. wśród Uczestników: Fani za pomocą głosowania przeprowadzonego dzięki aplikacji.
Wybór jest zależny od ilości oddanych głosów Użytkowników. Fani wybiorą
najlepszego Uczestnika, głosy oddane na każdą z prac jednego Uczestnika zostaną
zsumowane. Uczestnik, który łącznie otrzyma najwięcej głosów otrzyma nagrody
wymienione w §4 pkt 1 ppkt. a. niniejszego regulaminu. Udział w koncercie oraz
próbie przed koncertem jest obowiązkowy dla laureata Nagrody Internautów.
b. wśród Fanów: Organizator rozda Fanom 50 sztuk płyt CD zawierających utwory
w wykonaniu Marka Grechuty
6. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w Konkursie jest całkowicie
dobrowolne, jednakże konieczne dla wzięcia w nim udziału.
7. Organizator monitoruje przebieg Konkursu i w przypadku uzasadnionego podejrzenia
o nieuczciwe działanie Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia
danego Uczestnika z udziału w Konkursie.
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8. Za nieuczciwe działanie będzie poczytywane w szczególności używanie sprzętu lub
oprogramowania, które zostało użyte, zaprojektowane lub przystosowane do wzięcia
udziału.
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§3 Zasady przyznawania
1. Spośród umieszczonych w aplikacji prac Uczestników Fani profilu wybiorą jednego
najlepszego Uczestnika, który otrzyma Nagrodę Internautów. Wybór nastąpi poprzez
głosowanie fanów za pomocą aplikacji. Udział w koncercie oraz próbie przed koncertem
jest obowiązkowy dla laureata Nagrody Internautów.
2. Spośród Fanów nagrodzone zostaną osoby, które oddały odpowiednio: 1, 21, 41, 61 itd
głos w Konkursie. Nagrody będą rozdawane aż do wyczerpania liczby płyt.

§4 Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są:
a. Nagroda główna (1 szt.) – tytuł Laureata Nagrody Internautów Grechuta Festival
i Radia ZET oraz udział (występ) Zwycięzcy w Koncercie Laureatów Grechuta Festival
2014 w dniu 11.10.2014 o godzinie 19:00 w Klubie Studio w Krakowie.
a. Nagroda dla Fanów – 50 szt. płyt CD zawierających utwory w wykonaniu Marka
Grechuty
2. Wyróżnione prace mogą być promowane na fanpage'u Organizatora.

§5 Dane osobowe Uczestników i Fanów
1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Fanów jest Administrator. Dane
osobowe będą przetwarzane jednorazowo w celach związanych przedmiotowo
z Konkursem, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
2. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania
usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne
dla wzięcia udziału w Konkursie.

§6 Postanowienia końcowe
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu bez
obowiązku informowania o tym uczestników konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bądź
przedłużenia czasu jej trwania bez podawania przyczyny.
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3. Naruszenie przez Uczestnika lub Fana któregokolwiek z postanowień niniejszego
regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie
nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów
w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia
Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku
spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego regulaminu.
4. Organizator i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego
działania innych podmiotów (np. przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub
administratora sieci komputerowej, wadliwości działania łączy internetowych lub
oprogramowania lub sprzętu komputerowego Uczestnika) lub działania siły wyższej nie
będą mogli wywiązać się z całości lub części obowiązków nałożonych na niego niniejszym
regulaminem.
5. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu, mogą być składane na adres
Organizatora, wskazany w niniejszym regulaminie, na piśmie, przez cały czas trwania
Konkursu. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię i nazwisko, adres do
korespondencji), a także żądania Uczestnika oraz ich szczegółowe uzasadnienie. Za datę
wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora, wskazany
w niniejszym regulaminie.
6. Organizator, w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania reklamacji rozpatrzy
zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku
wskazując uzasadnienie swojej decyzji.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego.

§7 Uwagi
1. W związku z częstymi zmianami tzw. „iFrame” oraz innych funkcjonalności serwisu
internetowego Facebook, Organizator oraz twórcy aplikacji, firma „clickcommunity sp.
z o.o.” nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym działaniu Aplikacji
ani też odpowiedzialności za awarie Aplikacji.
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2.
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