Regulamin Konkursu „Remont Pomp”
§1
1) Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie “Remont
Pomp” (“Konkurs”)
2) Organizatorem Konkursu jest Niekulturalny.pl oraz Kilogram Records, Batorego 47/6, 80-255
Gdańsk, Poland.
3) Konkurs organizowany jest na terytorium Polski na stronie internetowej http://niekulturalny.pl („Str
ona”).
4) Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która jest:
a) osobą pełnoletnią, lub osobą powyżej 13 roku życia i poniżej 18 roku życia posiadającą
ograniczoną zdolność do czynności prawnych – za zgodą przedstawiciela ustawowego.
b) zapoznała się i zaakceptowała Regulamin Konkursu
c) widnieje na liście „Lubię to” w profilu Niecodziennik Niekulturalny na stronie Facebook, lub
posiada w swoich kręgach stronę Niecodziennik Niekulturalny na stronie Google Plus.
d) udzieliła odpowiedzi na pytanie:
- „Z jakim polskim poetą nagrał płytę Mikołaj Trzaska?”
e) napisała recenzję na temat swojej ulubionej płyty muzycznej – minimum 1000 znaków
f) wyraziła zgodę na publikację recenzji swojej ulubionej płyty muzycznej w razie zwycięstwa
5) Recenzja napisana przez Uczestnika konkursu, musi być pracą autorską, samodzielną, nie
będąca plagiatem, nielegalną kopią z prawami autorskimi innymi niż Uczestnika konkursu.
6) Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie władz lub pracownicy Organizatora,
a także członkowie ich najbliższych rodzin.
7) Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków
i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
8) Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu
określone w Regulaminie.
9) Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności
w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła
trzyosobową Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane
przez Organizatora.
10) Konkurs prowadzony jest od dnia 28.06.2012 r. do dnia 04.07.2012 r. za pośrednictwem Strony int
ernetowej http://niekulturalny.pl przez udzielnie odpowiedzi w wiadomości e-mail wysłanej na
adres konkurs@niekulturalny.pl.
§2
1) Od momentu rozpoczęcia Konkursu na Stronie Konkursowej zostaną przedstawione:
a) pytanie Konkursowe - zadaniem Uczestnika jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie:
- „Z jakim polskim poetą nagrał płytę Mikołaj Trzaska?”
b) zadanie Konkursowe – zadaniem Uczestnika jest napisanie recenzji swojej ulubionej płyty
2) Uczestnik ma prawo zrzec się udziału z konkursu w każdym momencie jego trwania.
3) Z chwilą wysłania wiadomości e-mail z Odpowiedziami, Uczestnik zgadza się na opublikowanie
po zwycięstwie w konkursie recenzji na Stronie, w taki sposób,
aby był on widoczny dla innych Uczestników i użytkowników sieci Internet.
4) Zwycięzcą Konkursu zostaje osoba wskazana przez Organizatora Konkursu, wybierana na
podstawie zgłoszeń w wiadomości e-mail uzyskanych od Uczestników w Konkursie, wysłanych na
adres konkurs@niekulturalny.pl.
5) Organizator jest uprawniony do usuwania wiadomości e-mail, które są sprzeczne z
przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, w szczególności jeśli mogą
naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste, zawierają obraźliwe lub niecenzuralne treści,
zawierają przekazy reklamowe oraz informacje handlowe, a także jeżeli nie zawierają treści
związanej z Konkursem.

§3
1) Nagrodę przewidzianą w Konkursie ufundował Organizator.
2) Organizator wyłania dwóch zwycięzców, którzy otrzymują tą samą nagrodę.
3) Nagrodami w Konkursie, zwane dalej „Nagrodami”, są:
a) nagroda I stopnia w postaci płyty kompaktowej: Remont Pomp – Złota Platyna wartości 35zł
brutto
b) nagroda I stopnia w postaci publikacji zwycięzkiej recenzji na łamach Strony internetowej
podpisanej imieniem i nazwiskiem zwycięzcy, lub innej nazwy wybranej przez zwycięzcę w
czasie wybranym przez Organizatora.
4) Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego
rodzaju. Zwycięzcy nie przysługuje prawo uzyskania tantiem z okazji publikacji recenzji na Stronie.
5) Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny
ani jakakolwiek inna nagroda.

§4
1) O przyznaniu nagrody Uczestnicy będą informowani przez Organizatora poprzez
wiadomość wysłaną na adres mailowy Uczestnika.
2) Warunkiem wydania Nagrody jest wysłanie przez Uczestnika odpowiedzi zwrotnej
do Organizatora, w terminie do 7. dni od momentu wysłania wiadomości, o którym mowa w
ust. 1 powyżej, zawierającej potwierdzenie chęci skorzystania Nagrody, imię i nazwisko,
adres oraz kontaktowy numer telefonu na adres e-mail: konkurs@niekulturalny.pl
3) W przypadku nieprzesłania przez Uczestnika informacji, o której mowa w ust. 2 powyżej
w terminie podanym w ust. 3 , Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.
4) W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą Nagród jest jakąkolwiek
osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w § 1 niniejszego Regulaminu, osoba taka
traci prawa do Nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej przyznaniu osoba ta będzie
zobowiązana do jej zwrotu.

§5
1) Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia
przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
2) Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub
działają w sprzeczności z zasadami fair play zostaną zdyskwalifikowani.
3) Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania
przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu.
4) Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.
5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia
przesyłki wysyłanej w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Konkursu.
6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych
lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych
uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagrody w związku z
prowadzeniem Konkursu.
§6
1) Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane
przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
2) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§7
1) Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Administratorem tych danych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest
Organizator konkursu w osobie Administratora Strony
niekulturalny.pl, (dalej „Administrator”). Dane osobowe
Uczestników będą przetwarzane w siedzibie Administratora, w związku z wykonaniem
postanowień Regulaminu Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak
niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu
w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o
usunięcie/zmianę danych powinno zostać wysłane na adres email redakcja@niekulturalny.pl
2) Zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883)
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w
celach marketingowych oraz wyraża zgodę w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) na otrzymywanie pocztą elektroniczną
informacji dot. Konkursu od Organizatora Konkursu.

§8
1) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
2) Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie http://niekulturalny.pl

oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.

