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Regulamin 

Konkursu pt. „Wyślij foty z letnich festiwali” 

1. Postanowienia ogólne  
1.1 Regulamin określa warunki konkursu rozgrywanego na internetowej stronie radia Eska ROCK eskarock.pl 
zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego - ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)  

1.2 Organizatorem konkursu jest Time S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, (zwany w dalszej 
części niniejszego regulaminu "Organizatorem").  

1.3 Fundatorem nagród w postaci płyt CD są  
- Warner Music Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprowicza 45/47, zarejestrowana w Rejestrze 
przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, 
Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000025982, NIP: 522 10 17 237, kapitał zakładowy 50000 
PLN;  
- UNIVERSAL MUSIC POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Włodarzewska 69, 02-384 
Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS  0000074457, o 
kapitale zakładowym 100.000 złotych i numerze NIP 526-10-02-259; 
- SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie /02-879/, ul. Chóralna 14, 
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydziale 
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008269, NIP: 951-20-06-358, 
(zwane w dalszej części niniejszego regulaminu "Fundatorem/Fundatorami").  

1.4 Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji konkursu: 
radio@eskarock.pl  

1.5 Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla osób posiadających 
obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem pkt 5.1 – 5.3. Konkurs ma zasięg ograniczony technicznymi 
możliwościami odbioru programu radiowego Eska ROCK 

1.6 Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia konkursu i określa jego warunki oraz prawa i 
obowiązki jego uczestników.  

1.7 Konkurs odbywa się w terminie od 17.09.2012 do 22.10.2012 r. (z zastrzeżeniem pkt 3.1.).  

1.8 Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do konkursu wyraża zgodę na przesyłanie do niego informacji 
związanych z konkursem.  

1.9 Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do konkursu wyraża zgodę na uczestnictwo w konkursie,  
a) wykorzystanie przesłanych przez uczestnika zdjęć, o których mowa w pkt. 3. 1 pkt.  
b) przetwarzanie swych danych osobowych (zawartych na jego koncie w Klubie Eski ROCK) dla celów 
związanych z konkursem.  

1.10 Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do konkursu wyraża zgodę na publiczne ujawnienie jego nicka 
(nazwy konta w Klubie Eski ROCK pod jakim się zarejestrował) i miejscowości zamieszkania oraz głosu i 
wizerunku podczas konkursu, jego promocji, ogłaszania jego wyników.  

1.11 Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do konkursu wyraża zgodę na  
a) publiczne ujawnienie zdjęć, o których mowa w pkt. 3.1. pkt.  
b) wszystkich danych osobowych (w tym wizerunku, a także imienia, nazwiska, pseudonimu, miejsca 
zamieszkania i innych) w tym tych, które zamieścił na zdjęciach, jakie opublikował na stronie internetowej 
konkursu.  

1.12 Przystąpienie do konkursu 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. Nagrody  
2.1 Dla zwycięzców (zdobywców trzech pierwszych miejsc) konkursu przewidziana jest nagroda w postaci 
zestawu 5 płyt CD dla każdego zwycięzcy. Wartość jednego zestawu wynosi 250 zł brutto.  
Dodatkowo dwudziestu najlepiej ocenionych autorów otrzyma zaproszenia na Rocktober Fest Party do klubu 
Stodoła (6 listopada 2012).  
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2.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania uczestnika i/lub zmianę innych 
podanych przez uczestnika danych - uniemożliwiającą kontakt z tym uczestnikiem, jak również za 
niemożność odbioru nagrody. W takim przypadku uczestnik traci prawo do nagrody, która pozostanie do 
dyspozycji Organizatora.  

2.3 Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne przedmioty (w tym o tej samej 
wartości).  
2.4 Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 
 

3. Zasady Konkursu  
3.1 W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach od 17 września 2012 r. od godziny 09.15 do dnia 21 
października 2012 r. godziny 23.59 dokonać zgłoszenia spełniając łącznie następujące warunki:  
a) Aby wziąć udział w konkursie należy być zapisanym do Klubu Eski ROCK. Formularz rejestracji oraz 
regulamin przynależności do Klubu Eski ROCK znajdują się na stronie http://www.eskarock.pl/rejestracja 
oraz są dostępne podczas procedury publikowania filmu na stronie konkursu. 
b) aby wziąć udział w konkursie należy posiadać potwierdzony numer telefonu w Klubie EskiROCK 
(procedura potwierdzania telefonu dostępna jest podczas procesu rejestracji w Klubie, jak również po 
zalogowaniu się na konto bez potwierdzonego numeru telefonu)  
c) Należy przygotować i wysłać na stronę eskarock.pl za pomocą formularza na podstronie konkursowej 
maksimum 50 zdjęć z letnich festiwali odbywających się w Polsce, jak i za granicą Polski.  
d) Zgłaszający powinien mieć pełnię praw autorskich do wysłanych zdjęć.  
e) Treści zawarte na zdjęciach nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych, a także obscenicznych, 
zabronionych przez prawo lub godzących w przekonania światopoglądowe lub religijne, stanowiących 
łamanie prawa do równości, oraz zawierające pornografię lub erotykę.  
Treści zawarte na zdjęciach muszą być zgodne w obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 
porządkiem prawnym oraz zwyczajami i obyczajami współżycia społecznego, a w szczególności nie mogą 
naruszać ani godzić w:  
- prywatność lub innych praw osób, podmiotów prawnych lub organizacji, które nie wyraziły na to zgody,  
- dobre imię innych osób/podmiotów prawnych lub organizacji,  
- zasadę uczciwej konkurencji,  
- wiarygodność handlową osób lub organizacji,  
Treści zawarte na zdjęciach nie mogą stanowić czynu nieuczciwej konkurencji, ani być przedmiotem 
niedozwolonej reklamy. 
f) Uczestnik konkursu z chwilą zgłoszenia zdjęć do konkursu oświadcza i gwarantuje, że dostarczone przez 
niego zdjęcia są zgodna z prawem oraz że uczestnik ten posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe i 
prawa pokrewne do tych zdjęć w zakresie niezbędnym do wykorzystania w Konkursie, a wykorzystanie w 
sposób określony niniejszym regulaminem zdjęć w Konkursie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. 
Organizator ma prawo odmówić wykorzystania dostarczonych zdjęć w konkursie, bez konsekwencji 
odszkodowawczych, w przypadku stwierdzenia, że zdjęcia te są niezgodne z prawem, regulaminem 
konkursu, naruszają prawa osób trzecich lub ich poziom techniczny nie odpowiada wymogom konkursowym.  
g) W przypadku, gdyby wykorzystanie dostarczonych do konkursu zdjęć spowodowała naruszenie 
jakichkolwiek przepisów prawa lub praw osób trzecich, a w szczególności: dóbr osobistych, praw autorskich 
lub praw pokrewnych, praw do znaków towarowych lub stanowiła czyn nieuczciwej konkurencji, uczestnik 
zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód i zaspokojenia wszelkich roszczeń zarówno osób trzecich, 
Organizatora jak i właściciela strony internetowej, na której zdjęcia zamieszczono. Uczestnik zobowiązany 
jest również do zwrotu Organizatorowi oraz właścicielowi strony internetowej ,na  której zdjęcia 
opublikowano, wszelkich kwot, które zobowiązane będą ponieść tytułem jakichkolwiek świadczeń, opłat lub 
kar, wskutek wykorzystania zdjęć sprzecznie z prawem lub w sposób naruszający prawa osób trzecich. 
h) Zgłoszenie zdjęć następuje poprzez zalogowanie się do KLUBU Eski ROCK (lub zarejestrowanie się w 
KLUBIE Eski ROCK) i wysłanie zgłoszonych zdjęć za pomocą formularza na stronie konkursu. - Zgłaszający 
zdjęcia ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.  
W sytuacji wystąpienia jakichkolwiek roszczeń związanych z ochroną praw autorskich ze strony osób trzecich 
zgłaszający zdjęcia w konkursie po zawiadomieniu go przez Organizatora przystąpi do niezwłocznego 
wyjaśnienia sprawy na własny koszt.  
i) Organizator ma prawo do moderacji nadesłanych zgłoszeń oraz zablokowania lub usunięcia z serwisu bez 
ostrzeżenia wszelkich treści, w stosunku do których istnieje podejrzenie naruszenia zasad konkursu 
zawartych w szczególności w podpunkcie 3.1. niniejszego regulaminu.  

3.2 W Konkursie zostaną uwzględnione tylko prawidłowe (w tym kompletne) zgłoszenia nadesłane do 
Organizatora z uwzględnieniem warunków określonych w pkt 3.1 (dalej takie zgłoszenia zwane są łącznie 
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„Zgłoszeniami” a każde z nich osobno zwane jest „Zgłoszeniem”). Jedna osoba może nadesłać więcej 
niż jedno Zgłoszenie do Konkursu, z zastrzeżeniem jednak, że nagrodę w konkursie można uzyskać tylko raz.  
3.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość udostępnianych zdjęć.  

3.4 W czasie trwania konkursu Zgłoszenia będą podlegały ocenie (pozytywnej i negatywnej) osób 
odwiedzających stronę eskarock.pl poprzez gromadzenie głosów.  

3.5 Zwycięzcą konkursu zostaną trzy osoby, które zebrały najwięcej lajków facebookowych oraz najlepsze 
oceny zdjęć w czasie trwania konkursu, przy czym ilość lajków facebookowych stanowi główne kryterium 
wyboru zwycięzców, oceny zdjęć stanowią kryterium uzupełniające, stosowane w wypadku zdobycia takiej 
samej ilości lajków.  

3.6. Zaproszenia na Rocktoberfest 2012 party otrzyma dwudziestu autorów najlepszych zdjęć (na takich 
samych warunkach, jak .w punkcie 3.5.) z zastrzeżeniem, że zwycięzcą w trakcie konkursu można być tylko 
raz, zatem tylko raz można zdobyć nagrodę. 

3.7 Zwycięzcy otrzymają potwierdzenie wygranej w konkursie oraz zostanie poproszony o przesłanie danych 
niezbędnych do kontaktu z nim i ustalenia terminu i miejsca odbioru nagrody.  
3.8. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu. 
 

4. Komisja konkursowa  

4.1 Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa w składzie:  

Przewodniczący: Marcin Bisiorek  

Członek komisji: Arkadiusz Frąckowiak  

Sekretarz komisji: Anna Nowaczyk  

4.2 Werdykt komisji konkursowej jest werdyktem ostatecznym. 

4.3 Komisja konkursowa potwierdza zgodność przeprowadzenia konkursu z niniejszym regulaminem.  

 

5. Ograniczenie uczestnictwa w konkursie  

5.1 Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, która 
ukończyła 18 lat.  

5.2 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy spółek holdingu ZPR S.A.  

5.3 Zakaz uczestnictwa w konkursie dotyczy również członków najbliższej rodziny podmiotu wymienionych w 
pkt. 5.2, do drugiego stopnia pokrewieństwa włącznie.  
5.4 Osobom naruszającym postanowienia pkt 5.1 do 5.3 nie przysługuje roszczenie do Organizatora ani 
Fundatora o wydanie jakiejkolwiek nagrody.  

5.5 Organizatorowi przysługuje prawo do weryfikacji czy uczestnicy spełniają warunki uczestnictwa w 
konkursie oraz przyznania im nagród, w tym także prawo do żądania od uczestnika przedłożenia określonych 
dokumentów lub podania określonych danych. Uczestnik, który nie zadośćuczyni takiemu żądaniu może być 
w każdej chwili wykluczony z konkursu lub może mu być odebrana przyznana wcześniej nagroda.  

5.6 Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania 
wydania nagrody nie można przenosić na inne podmioty.  
 

6. Postępowanie reklamacyjne  

6.1 Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu, należy składać Organizatorowi na piśmie – listem 
poleconym, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty jego zakończenia. Reklamacje należy składać na adres 
Organizatora z dopiskiem „Reklamacja dotycząca konkursu „Wyślij foty z letnich festiwali”. Reklamacja 
powinna zawierać oznaczenie uczestnika umożliwiające Organizatorowi jego weryfikację oraz wskazanie 
powodu reklamacji i jego pełne uzasadnienie.  
6.2 Reklamacje nie spełniające warunków określonych w pkt 6.1. nie będą rozpatrywane przez Organizatora.  

6.3 Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie 
później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.  

6.4 Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie, najpóźniej w ciągu 
14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.  
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7. Postanowienia końcowe  

7.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM lub sieci Internet, za 
pośrednictwem których uczestnicy przesyłają zgłoszenia do konkursu.  
7.2 Zgłoszenia do którejkolwiek części konkursu niespełniające wymogów regulaminu w stopniu 
uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nich 
danych są nieważne i zostaną wykluczone z konkursu.  

7.3 Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i 
promocyjne dotyczące konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.  

7.4 Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora, 
oraz w Internecie na stronie www.eska.rock.pl - w czasie trwania konkursu oraz w terminie 14 dni roboczych 
od jego zakończenia.  

7.5 Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zasad konkursu bądź jego części określonych 
w regulaminie a także zawieszenia lub zakończenia jego organizacji. Wszelkie zmiany w tym zakresie będą 
ogłaszane poprzez udostępnienie zmienionego regulaminu konkursu w sposób określony w pkt 7.4.  

7.6 Niedostosowanie się do postanowień zawartych w niniejszym regulaminie lub niewłaściwe podanie 
danych osobowych, pozbawia uczestnictwa i możliwości zdobycia wygranej w jakiejkolwiek części konkursu 
oraz powoduje unieważnienie osiągniętych wyników. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez 
uczestników będą przetwarzane przez niego, Fundatora oraz firmy z nimi współpracujące przy organizacji 
oraz przeprowadzeniu konkursu w celu: (i) przeprowadzenia konkursu, (ii) wyłonienia zwycięzców, (iii) 
wydania nagród, (iv) wysyłania e-mailem lub/i SMS-em informacji związanych z konkursem. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody. Dane osobowe mogą 
być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów 
administratora danych. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich 
poprawiania oraz żądania usunięcia. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z 
postanowieniami ustawy z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r, poz .883 
z późn. zm.).  

7.7 Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwają władze statutowe Organizatora.  
 

Warszawa, dnia 17.08.2012r.  


