Polska

Muzyka
alternatywna
REGULAMIN KONKURSÓW

ZASADY OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywają się konkursy w Grupie pod
adresem: https://www.facebook.com/groups/PMalternatywna i/lub na profilu strony pod
adresem:
https://www.facebook.com/PolskaMuzykaalternatywna
zwane
dalej
"Konkursami".
2. Przedmiotem Konkursów jest wyłonienie zwycięzcy zwanego dalej „Laureatem” zgodnie
z zadaniem zamieszczonym w opisie postu oznaczonym hasłem KONKURS.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany,
zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu
społecznościowego Facebook i Instagram.
4. Organizator oświadcza, że jest osobą fizyczną a organizowane Konkursy nie są grami
losowymi, loteriami, zakładami, itp., których wynik zależy od przypadku a wyłącznie
przyrzeczeniem publicznym regulowanym przez przepisy k.c.
5. Organizatorem Konkursu jest Redakcja strony Polska Muzyka alternatywna na Facebooku
oraz wybrani partnerzy współpracujący lub organizujący wspólnie z redakcją konkurs
wymienieni w poście oznaczonym hasłem KONKURS.
6. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca fanem
oficjalnego fanpaga (osoba, która polubiła stronę) lub należąca do Grupy Polska Muzyka
alternatywna na Facebook.pl
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) zapoznanie się, akceptacja i spełnienie warunków niniejszego regulaminu,
b) spełnienie warunków podanych w zadaniu konkursowym.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału, podmioty gospodarcze, strony i grupy na Facebooku,
Organizatorzy oraz wybrani Partnerzy współpracujący z Organizatorem w ramach Konkursu
a także ich rodziny (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa Organizator
2. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Organizator na podstawie subiektywnej oceny
przesłanych odpowiedzi konkursowych. Nie ma możliwości podważenia decyzji
Organizatora.

3. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie zwycięzców-Laureatów) nastąpi w terminie i
miejscu określonym w opisie postu konkursowego.
4. Po opublikowaniu wyników, Laureaci Konkursu będą proszeni o podanie danych do
wysyłki nagród drogą pocztową. Jeżeli w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Laureat nie
poda danych do przekazania nagrody oznacza, że bezpowrotnie z nagrody rezygnuje. W
takim przypadku Organizator dokona wyboru nowego Laureata i ogłosi zmianę w miejscu
określonym w opisie postu konkursowego.
5. Nagrody do zwycięzców zostaną wysłane w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania od
Laureatów dokładnego i pełnego adresu do wysyłki nagrody. Organizator ponosi koszty
przesyłki nagród przyznanych w Konkursie wyłącznie na terytorium RP.
6. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny. Zwycięzca
może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani
jakakolwiek inna nagroda. Nagrody nie można odstąpić innej osobie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udzielenie odpowiedzi w poście konkursowym oznacza Zgłoszenie Uczestnictwa w
Konkursie i jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków zapisanych w
niniejszym Regulaminie i poście konkursowym przez Uczestnika.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia
dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji
wyników Konkursu.
3. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Organizator ma prawo wykluczyć
go na każdym etapie Konkursu.
4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dla
osób fizycznych.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2021 r.
Redakcja strony Polska Muzyka alternatywna na Facebooku

Znajdziesz nas:
Facebook: https://www.facebook.com/PolskaMuzykaalternatywna
Społeczność: https://www.facebook.com/groups/PMalternatywna
Instagram: https://www.instagram.com/plmuzykaalternatywna
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCbrIP5WWP2kJ4HzFJ_ACT-Q
Spotify:
https://open.spotify.com/user/7uzubc78jykxslyac6zqns7hy
Wsparcie:
Patronite: https://patronite.pl/PolskaMuzykaalternatywna
Zrzutka: https://zrzutka.pl/profil/polska-muzyka-alternatywna-271095

