
REGULAMIN KONKURSU ODKRYCIA ZEW 2023 (dalej „Regulamin”) 
 

 
§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa ogólne zasady i warunki 
uczestnictwa i przeprowadzenia konkursu na odkrycie najlepszego młodego zespołu 
gitarowego 2023 (dalej jako: „Konkurs”). 
2. Organizatorem Konkursu jest eco in Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Powsińskiej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego 
Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000080227 (dalej jako: „Organizator”). 
3. Konkurs trwa od 21 grudnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. 
4. Celem Konkursu jest promowanie młodych zespołów tworzących własne utwory 
Muzyczne i grających muzykę gitarową. 
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 
wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku ani żadną inną 
formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.). 
6. Konkurs odbywa się na terenie Unii Europejskiej. 
7. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 
 
 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie 
1. Uczestnikiem może być każdy zespół muzyczny, rozumiany jako osoba lub grupa 
osób występujących pod wspólną nazwą, która spełnia warunki określone w 
niniejszym Regulaminie i weźmie udział w przedmiotowym Konkursie (dalej jako: 
„Zespół” lub „Uczestnik”). 
2. Uczestnikiem Konkursu może być: 
1) zespół, w którym występują pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną 
zdolność do czynności prawnych. W przypadku gdy którykolwiek z członków zespołu 
będzie osobą niepełnoletnią, warunkiem udziału przez Zespół w konkursie jest 
doręczenie, w terminie 7 dni od dnia rejestracji swojego udziału zgód ich opiekunów 
prawnych. 
2) zespół, którego członkowie zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu, 
wyrażają zgodę oraz akceptują warunki niniejszego Regulaminu i w sposób 
dobrowolny przystępują do Konkursu. 
3) zespół, tworzący autorską muzykę gitarową oraz samodzielnie wskazaną muzykę 
wykonujący. 
4) zespół, którego płyty nie są w fizycznej dystrybucji w sklepach oraz który aktualnie 
nie posiada kontraktu wydawniczego ani dystrybucyjnego. 
3. Przystępując do Konkursu członkowie Zespołu potwierdzają, że zostali 
poinformowani, że Organizator będzie przetwarzał ich dane osobowe tj. imiona, 
nazwiska oraz podane Organizatorowi numery telefonu, przez czas trwania Konkursu 
w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu (dalej 
jako: „Zwycięzca”), poinformowania go o uzyskaniu statusu Zwycięzcy oraz 
promowania ich udziału w koncercie, na warunkach określonych w niniejszym 
Regulaminie. 
4. Podanie wskazanych w ust. 3 danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, 
aczkolwiek brak zgody, bądź jej wycofanie może uniemożliwić udział w Konkursie 
oraz przyznanie statusu Zwycięzcy. 
5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywać się będzie zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 



osobowych wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie. 
6. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 
7. W Konkursie nie mogą brać udziału: 
a) pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, lub spółek powiązanych 
kapitałowo z powyżej wymienionych; 
b) inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu; 
c) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoby 
będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej 
samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej 
małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu; 
 

§ 3. Zasady udziału w Konkursie 
1. Aby wziąć udział w Konkursie, Zespół występujący przez wyłonionego przez siebie 
przedstawiciela zobowiązany jest wykonać następujące czynności: 
1) zgłosić Zespół do udziału w Konkursie poprzez wypełnienie stosownego 
formularza na stronie internetowej www.zewsiebudzi.pl w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 31.01.2023 r. (dalej "Zgłoszenie"). Zgłoszenie musi zawierać: 
i. Nazwę zespołu, 
ii. Skład zespołu obejmujący imiona i nazwiska jego członków, 
iii. Zdjęcie Zespołu (w formacie JPG), 
iv. notkę dotyczącą Zespołu obejmującą historię jego powstania, rodzaj granej muzyki 
oraz inne informacje uznane przez Zespół za istotne dla zaprezentowania siebie; 
v. Imię, nazwisko, adres, e-mail i telefon kontaktowy osoby zgłaszającej; 
2) Przekazać Organizatorowi poprzez formularz wskazany w pkt 1) powyżej, link do 
kanału YouTube, na którym prezentowane są co najmniej trzy utwory będące dziełem 
Zespołu, z zastrzeżeniem, że przynajmniej jeden z utworów musi pochodzić z próby 
lub koncertu Zespołu. Przesłać przynajmniej jeden plik mp3, załączony do formularza. 
2. Zgłaszane do Konkursu nagrania oraz notka dotycząca Zespołu nie mogą: 
1) zawierać treści niezgodnych z prawem, 
2) naruszać dobrych obyczajów, praw osób trzecich, 
3) dyskryminować ze względu na rasę̨ , płeć, wiek, orientację seksualną, narodowość, 
przekonania polityczne lub religijne, niepełnosprawność, 
4) propagować przemocy, zawierać treści o charakterze erotycznym, wulgarnym, 
5) naruszać w jakikolwiek sposób godności ludzkiej. 
6) naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich. W zakresie praw autorskich 
przekazane utwory muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były 
nagradzane. 
3. Zgłoszenia, które nie spełniają wymogów określonych w §3 ust. 3 niniejszego 
Regulaminu, nie będą poddawane ocenie. 
4. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są i rejestrowane przez oprogramowanie 
strony internetowej www.konkurs.zewsiebudzi.pl 
5. Osoba, zgłaszająca Zespół zobowiązana jest czynić to w porozumieniu ze 
wszystkimi członkami zgłaszanego Zespołu. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne 
z oświadczeniem o uzyskaniu zgody pozostałych członków zespołu oraz 
dysponowaniu wszelkimi prawami do zgłaszanych nagrań i fotografii oraz dokonanie 
zgłoszenia. 
6. Każda osoba może zgłosić do konkursu tylko jeden zespół. 
 
 

§ 4. Komisja 
Do kontroli prawidłowości Konkursu oraz wyboru 40 zespołów kwalifikujących się do 
II etapu konkursu powołana zostaje Komisja Konkursowa (dalej jako: „Komisja”). 
 

§ 5. Wybór zwycięzcy 
1. Konkurs podzielony jest na 3 etapy. 



2. Etapy odbywają̨ się̨ w następujących terminach: 
1) Etap I - od 21.12.2022 do 31.01.2023 – przyjmowanie zgłoszeń; 
2) Etap II - od 1.02.2023 do 28.02.2023 – wyłonienie 40 uczestników II etapu 
przez Komisję; 
3) Etap III - od 1.03.2023 do 31.03.2023 – prezentacja nominowanych 
zespołów na stronie internetowej festiwalu oraz na profilu Facebook festiwalu 
i głosowanie internetowe na stronie internetowej www.konkurs.zewsiebudzi.pl 
3. Po zakończeniu etapu przyjmowania zgłoszeń, Komisja po zweryfikowaniu 
spełniania przez poszczególne Zespoły warunków formalnych, dokona wyboru 40 
Zespołów kwalifikujących się do etapu głosowania internetowego biorąc przy ocenie 
pod uwagę: 
1) walory artystyczne utworów poszczególnych Zespołów; 
2) oryginalność wykonania utworów; 
3) nowatorskie pomysły Zespołów; 
4) umiejętności techniczne Zespołów. 
4. Wybrane zespoły zostaną powiadomione o przejściu do kolejnego etapu drogą 
mailową. Zespoły są zobowiązane w czasie 24 h przekazać Organizatorowi na maila 
media@zewsiebudzi.pl trzy Utwory w formacie mp3, będące dziełem Zespołu. 
5. Łączna maksymalna wielkość plików mp.3 oraz JPG które można przesłać to 20 MB. 
6. Wyłonione zespoły zostaną ogłoszone na stronie internetowej 
www.konkurs.zewsiebudzi.pl oraz na profilu Facebook festiwalu. 
7. Od dnia od 1.03.2023 do 31.03.2023 otwarte zostanie głosowanie internetowe. 
8. Podczas głosowania użytkownicy Strony Internetowej oddają głosy (dalej „Głos”) na 
opublikowane Utwory. 
9. Jedna osoba może w trakcie trwania głosowania oddać jeden głos na jeden zespół. 
10. Zabronione jest zwiększanie ilości Głosów poprzez działania niezgodne z 
Regulaminem, w tym zwłaszcza poprzez wykorzystywanie systemów masowych 
głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów komputerowych 
powodujących naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne 
korzystające z danego adresu IP. 
11. Organizator zastrzega sobie możliwość nienaliczania bądź odjęcia Głosów, w 
stosunku do których będą uzasadnione podejrzenia o naruszanie zasad głosowania, 
o których mowa w niniejszym Regulaminie. 
12. 1.04.2023 r., na podstawie liczby oddanych głosów użytkowników zostanie wyłonionych 
10 (dziesięciu) półfinalistów. Spośród nich Komisja Konkursowa dokona ostatecznego 
wyboru 3 (trzech) Zespołów, które będą uprawnione do otrzymania Nagrody głównej. 
Komisja Konkursu zastrzega możliwość przyznania także nagród wyróżnień. 
13. Z procedury wyłaniania Zwycięzców zostanie sporządzony protokół. 
14. Wyłonieni Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową i telefoniczną o 
terminie i miejscu planowanego występu w ramach festiwalu. 
 

§ 6. Nagrody 
1. Nagrodą Główną dla Zwycięzców będzie: 
a) Występ na festiwalu ZEW się budzi w dniu 30 kwietnia lub 1 maja 2023 roku w godzinach 
popołudniowych, o wartości 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto. Festiwal odbywa 
się w Ustrzykach Dolnych, w dniach od 29 kwietnia o 1 maja 2023 roku. Nagroda nie 
obejmuje zwrotu kosztów dojazdu. Nagroda obejmuje nocleg w związku z występem w 
terminie 29.04 – 1.05 2023 r.; 
b) Promocja Zespołów – Zwycięzców, na stronie www.zewsiebudzi.pl, w kanałach 
online Organizatora (Facebook, Instagram) oraz Radiu Odzew, a także w kanałach 
partnerów mediowych wydarzenia w okresie 1 miesieąca następującego po wyłonieniu 
Zwycięzców, w 
terminie oraz formie wskazanej przez Organizatora, o wartości 2 500,00 zł (dwa 
tysiące pięćset złotych) brutto, począwszy od dnia ogłoszenia wyników konkursu. 



c) Łączna wartość Nagrody głównej dla każdego ze Zwycięzców wynosi 5.000,00 zł (pięć 
tysięcy złotych) brutto (dalej jako: „Wartość Nagrody”) 
d) Wartość Nagrody głównej zostanie powiększona dla każdego ze zwycięzców o kwotę 
500,00 zł stanowiącą równowartość podatku dochodowego w wysokości 10 % Wartości 
Nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. 
 
2. Występ na ZEW się budzi Festiwal 2023 odbywać się będzie zgodnie z wymogami 
scenariusza imprezy oraz Organizatora festiwalu. Zespół zobowiązany będzie do 
podporządkowania się warunkom i wymogom z tym związanych. Organizator nie 
będzie pokrywać kosztów dojazdu, honorariów ani innych ewentualnych roszczeń 
wykonawców i autorów. 
3. Wyłonieni Zwycięzcy zobowiązany będą do potwierdzenia gotowości występu w 
terminie 24 godzin od momentu przekazania informacji o zakwalifikowaniu do etapu 
koncertu półfinałowego na adres e-mailowy media@zewsiebudzi.pl 
4. W przypadku braku potwierdzenia lub odmowy występu Komisja będzie uprawniona 
przyznać wskazaną Nagrodę Uczestnikowi, który zgodnie z protokołem Komisji uzyskał 
kolejne miejsce, tak aby w prezentacji koncertowej sceny głównej brały udział zawsze 3 
zespoły. 
5. Warunki techniczne udziału w koncercie zostaną każdorazowo uzgodnione z 
Organizatorem. Organizator zastrzega, że może nie spełnić wszystkich oczekiwań 
Uczestników w tym zakresie. 
 
 

§ 7. Prawa autorskie 
1. Zespoły oświadczają, że ich członkom przysługują wyłączne i niczym nieograniczone 
autorskie prawa majątkowe i osobiste do Utworów, a Utwory nie naruszają praw oraz 
dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku, gdy oświadczenia, o których mowa 
powyżej okażą się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni z odpowiedzialności Organizatora 
oraz pokryje ewentualne szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami 
osób trzecich. 
2. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z 
Utworów dla celów informacyjnych oraz promocyjnych (komercyjnych) przez okres 1 
(jednego) roku od dnia wpłynięcia Zgłoszenia, bez ograniczeń terytorialnych, na 
polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu każdą techniką, w tym m.in. 
zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez 
ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu,rozpowszechnianie Utworów poprzez 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w 
szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach 
komórkowych. Ponadto, Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do 
dokonywania opracowań Utworów (w szczególności skrótów, przeróbek, łączenia z 
innymi utworami) oraz rozporządzania opracowaniami i korzystania z opracowań 
Utworów w okresie, na który udzielona zostaje Licencja, na następujących polach 
eksploatacji: 
1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworów wszelkimi znanymi w chwili zawarcia 
niniejszej Umowy technikami, a w szczególności: drukarską, cyfrową, optyczną, 
zapisu magnetycznego, reprograficzną, zapisu w ramach pamięci komputera (w tym 
serwera) oraz sieci multimedialnych (m.in. Internet), na każdym znanym nośniku, w 
tym: papierze, nośnikuoptycznym, magnetycznym, cyfrowym (m.in. płyty CD, DVD), 
2) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakichkolwiek innych zmian 
utworów lub ich fragmentów, 
3) rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem utworów, ich fragmentów lub kopii, 
4) obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których utwory utrwalono, 



5) wprowadzanie zapisów do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, 
w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet oraz ich 
udostępniania użytkownikom takich sieci, w nieograniczonej ilości nadań, 
6) publiczne odtwarzanie utworów i ich fragmentów w miejscu i czasie wybranym 
przez Organizatora 
7) transmisja za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez 
stację naziemną albo satelitarną, 
8) retransmisja utworów, 
9) wykorzystywanie utworów lub ich fragmentów dla celów promocji i reklamy 
wydarzenia. 
3. Organizator jest uprawniony do upoważniania osób trzecich do korzystania z 
Utworów w zakresie uzyskanej licencji. 
4. Uczestnicy zobowiązują się do niekorzystania z przysługujących ich autorskich praw 
osobistych do stworzonych utworów, przez okres korzystania z utworów przez 
Organizatora w zakresie prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworów. 
Wykonawca upoważnia Spółkę do udzielania dalszych upoważnień w zakresie 
wskazanym w zdaniu poprzedzającym. 
5. Prawa własności intelektualnej (przemysłowej) licencjonowane na rzecz 
Organizatora zgodnie z niniejszym paragrafem przysługują Spółce w 
Rzeczypospolitej Polsce i za jej granicami. 
 
 

§ 8. Prawo do wizerunku 
Członkowie Zespołów przystępując do Konkursu i akceptując warunki niniejszego 
Regulaminu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora 
utrwalonego na fotografii przesłanej w celu wzięcia udziału w Konkursie oraz na fotografiach 
i filmach z występu na ZEW się budzi w materiałach marketingowych, ofertach (niezależnie 
od formy ich sporządzenia), jak również w materiałach zamieszczanych na stronie 
internetowej oraz fanpage Organizatora, jak również w wewnętrznych kanałach komunikacji 
Organizatora w związku z organizacją festiwalu. 
 

§ 9. Dane osobowe 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (dalej „RODO”) Organizator informuje, że: 
1) Administratorem danych osobowych Uczestników oraz wszystkich członków 
Zespołów jest Organizator tj. jest eco in Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Powsińskiej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego 
Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000080227 (dalej jako: „Organizator”). 
2) W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych Uczestnicy mają prawo 
kontaktować się z Organizatorem pod adresem e-mailem: kontakt@zewsiebudzi.pl 
lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1) powyżej. 
3) Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane: 
a) w celu wypełnienia przez Organizatora jego obowiązków wynikających z 
udziału członków Zespołu w Konkursie tj. przeprowadzenia Konkursu oraz w 
celu wyłonienia zwycięzców Konkursu i poinformowania ich o uzyskaniu 
statusu zwycięzców, jak również w celu publikacji na fanpage Organizatora 
wyników Konkursu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO) 
b) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie 
uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 
będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa 



z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
d) w celach księgowych, co wynika z powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 
4) Dane osobowe będą przetwarzane: 
a) Przez okres 3 lat od końca roku w którym zakończył się Konkurs, a w razie 
przerwania biegu przedawnienia roszczeń, którejkolwiek ze stron w związku z 
realizacją umowy, do wygaśnięcia roszczeń obu stron wynikających z zawartej 
umowy; 
b) Przez okres 5 lat od końca roku,w którym zakończył się Konkurs w zakresie 
danych osobowych potrzebnych do rozliczeń podatkowych. 
5) Dane osobowe mogą zostać udostępnione: 
a) Zarządowi Organizatora, partnerom Organizatora, tj. firmom, z którymi 
Organizator będzie współpracował przy realizacji Konkursu, instytucjom wskazanym 
przez przepisy prawa, np. Urząd Skarbowy, ZUS, poszczególnym pracownikom 
Organizatora, zaangażowanym w organizację Konferencji; 
b) Podwykonawcom Organizatora (tj. podmiotom przetwarzającym) w tym m.in. 
firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, agencjom marketingowym. 
6) Osobom, których dane osobowe będą przetwarzane w związku z konkursem 
przysługiwać będzie prawo do: 
a) sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie w którym brak jest 
podstawy do przetwarzania danych osobowych; 
b) uzyskania dostępu do danych (informacji jakie dane są przetwarzane przez 
Organizatora i w jakich celach) oraz otrzymania ich kopii. 
c) skorygowania ich danych w zakresie, w którym są one niezgodne ze stanem 
rzeczywistym. 
d) usunięcia danych. Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych, które 
Organizator zobowiązany jest przechowywać z mocy prawa. 
e) żądania ograniczenia przetwarzania danych, 
f) przenoszenia danych do innego administratora danych, w zakresie w którym 
Organizator będzie uprawniony do ich przeniesienia. 
g) wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
h) wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Dany 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 

§ 10. Postanowienia końcowe 
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora www.zewsiebudzi.pl 
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki 
określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa 
związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia 
określonych oświadczeń, podania określonych danych, bądź przedłożenia 
określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru 
telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków 
wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego uczestnika z 
Konkursu. 
4. Organizator reprezentowany przez Komisję ma prawo w każdym momencie trwania 
Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika, w szczególności odmówić 
któremukolwiek ze Zwycięzców przyznania Nagrody, jeżeli podjął on w stosunku do 
niego uzasadnione podejrzenie, iż podjął działania lub przekazał informacje 
sprzeczne z zapisami Regulaminu. 
5. W przypadku, gdy którykolwiek ze Zwycięzców nie spełnia warunków określonych w 
Regulaminie, traci on prawo do Nagrody, a w przypadku ujawnienia ww. faktu po 
dokonaniu odbioru Nagrody przez któregokolwiek ze Zwycięzców, będzie on 
zobowiązany do zwrotu Nagrody. 
6. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na 



jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie 
nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie 
nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Uczestnik ma prawo 
do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga 
Komisja Konkursowa. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie 
będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na 
drodze sądowej. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie Nagrody przez 
któregokolwiek ze Zwycięzców w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora. 
8. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: 
1) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie 
był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku 
zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej; 
2) jakiekolwiek wady fizyczne lub prawne poszczególnych nagród, chyba że ponosi 
winę za ich powstanie; 
3) niedoręczenie któremukolwiek ze Zwycięzców Nagrody z przyczyn stojących po 
stronie Zwycięzców. 
9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.12.2022 r. 


