Gdynia, 10 stycznia 2012

REGULAMIN KONKURSU „Góra nagród na 50 numer”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest wydawnictwo
International Music Press z siedzibą w Gdyni (81-157) przy ul. Sucharskiego 13A/8, zwane
w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia
Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień
poniższych.
3. Konkurs odbywać się będzie w dniach 10 stycznia – 10 lutego 2012 roku.
4. Konkurs przeznaczony jest dla czytelników magazynu TopGuitar oraz społeczności
powiązanej z magazynem poprzez profile na Facebooku.
5. Regulamin dostępny jest w siedzibie wydawnictwa IMP oraz na stronie internetowej
magazynu: www.topguitar.pl/regulamin.
II. ZASADY KONKURSU
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie poprawnych odpowiedzi na pytania
konkursowe opublikowane w 50. numerze magazynu „TopGuitar” oraz dostarczenie
odpowiedzi z danymi adresowymi do siedziby Organizatora. Wskazane powyżej warunki
uczestnictwa muszą być spełnione łącznie.
2. Każda osoba biorąca udział w Konkursie musi stosować się do wskazówek: konkurs dla
czytelników, dla prenumeratorów, dla fejsbukowiczków.
3. Odpowiedzi powinny zostać przesłane na adres mailowy konkurs@topguitar.pl lub pocztą
na adres: MAGAZYN MUZYKÓW TopGuitar, Skrytka pocztowa 83, 81-660 Gdynia 5 –
koniecznie z dopiskiem: „Konkursy jubileuszowe” i numerami konkursów, w jakich dana
osoba bierze udział.
4. Termin nadsyłania odpowiedzi upływa 10 lutego 2012 roku, o dochowaniu terminu
decyduje data stempla pocztowego.
5. Zgłoszenia konkursowe niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą brały w
losowaniu nagród.
6. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcie Konkursu
nastąpi w terminie do dnia 1 marca 2012 r.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu z uwagi na
liczbę nadesłanych odpowiedzi, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników, publikując
stosowną informację na stronie internetowej magazynu TopGuitar pod adresem
www.topguitar.pl.
8. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, których odpowiedzi zostanie poprawnie ocenione
przez Jury Konkursu. Jury przyzna czternaście kolejnych nagród głównych (I miejsce) oraz
nagrody dodatkowe (II i III miejsca oraz nagrody pocieszenia – odpowiednio dla
poszczególnych konkursów).
9. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.topguitar.pl oraz na łamach
magazynu TopGuitar.
10. Nagrodzone osoby zostaną poinformowane o wynikach Konkursu drogą mailową lub
telefonicznie.
11. Przystępując do konkursu, uczestnicy zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych
przez wydawnictwo IMP i zgadzają się na politykę prywatności magazynu TopGuitar.

III. NAGRODY
1. Lista poszczególnych nagród w Konkursie:
Konkurs I
I miejsce – zestaw Yamahy: tuner YT-100 i metronom QT-1
II miejsce – tuner Yamaha YT-100
Nagrody pocieszenia: 20 pasków Rotosound, 13 gitarowych koszulek
Konkurs II
I miejsce – wzmacniacz DV Mark Galileo 15eu
II miejsce – efekt Höfner Chorus
III miejsce – Klotz J-J Gold Joe Bonamassa 4,5 m
Nagrody pocieszenia – 30 pasków Rotosound
Konkurs III
I miejsce – JamVox + słuchawki Aerial 7 Metro Velvet On-Ear Headphone with In-Line
Microphone
II i III miejsce – słuchawki Aerial 7 Metro Velvet On-Ear Headphone with In-Line
Microphone
Nagrody pocieszenia – płyty z muzyką gitarową (5 szt.)
Konkurs IV
I miejsce – Orange CR20L
II miejsce – Roland TU-88
III miejsce – Roland TU-80
Nagrody pocieszenia – trzy zestawy kostek gitarowych Dunlop Jimi Hendrix: JHPT02M, JH-PT04H oraz JH-PT01M oraz dwa pokrowce Canto SP AK Spider do
akustyka
Konkurs V
I miejsce – Planet Waves Tru-Strobe Pedal Tuner PW-CT-11 oraz pasek Dunlop
II miejsce – Joyo Vintage Ovedrive Pedal
III miejsce – III miejsce – kabel Cordial CPI6PP
Nagrody pocieszenia: 5 kompletów strun: D'Addario EXP110 (1 szt.), D'Addario
EXP16 (2 szt.), D'Addario EXP45 (2 szt.)
Konkurs VI
I miejsce – Palmer Solid Metal Distortion
II miejsce – mikrofon Lewitt MTP 440 DM
III miejsce – tuner Boss TU-80
Nagrody pocieszenia – 5 statywów gitarowych
Konkurs VII
I miejsce – Samick D1 BK
II miejsce – procesor iGTR
III miejsce – tuner Boss TU-80
Nagrody pocieszenia – 5 kompletów strun Rockstar RS190
Konkurs VIII
I miejsce – Warwick BC20
II miejsce – Dunlop Cry Baby CGB-95

III miejsce – tuner Boss TU-88
Nagrody pocieszenia – 20 gitarowych kubków Warwicka
Konkurs IX
I miejsce – Warwick BC40
II miejsce – Taurus MLO-Boost
III miejsce – struny yamaha Bass 45–105
Nagrody pocieszenia – 6 sztuk pasków do basówek
Konkurs X
I miejsce – Fleabass The Wild One
II miejsce – DigiTech
Multi Chorus i struny Hartke HSB545
III miejsce – pasek i struny basowe marki Sandberg
Nagroda pocieszenia – zestaw konserwacyjny marki Sandberg oraz statyw Stagg SG A
Konkurs XI
I miejsce – Yamaha APX 500 II
II miejsce – Kapodaster G7th Performance
III miejsce – struny basowe Hartke HSB445
Nagrody pocieszenia – metronom FM-100, struny Ernie Ball 11–48, struny D'Addario
11–52
Konkurs XII
I miejsce – Höfner Blues Pedal
II miejsce – gitara klasyczna Suzuki SG L z pokrowcem
III miejsce – tuner Fzone FMT 60
Nagrody pocieszenia – 12 kompletów strun Fire & Stone Acoustic Guitar oraz 12
kompletów strun Fire & Stone Classic Guitar
Konkurs XIII
I miejsce – Tanglewood DBT6
II miejsce – Hartke VXL
III miejsce – Samson CM40
Nagrody pocieszenia – trzy zestawy prezentowe firmy Martin
Konkurs XIV
I miejsce – Blackstar Distortion X
II miejsce – Zoom G1N i kabel Core One X2
III miejsce – Samson CT20 i kabel Core One Coiled
Nagrody pocieszenia – 3 komplety strun do akustyka Tanglewood IBT12
2. Nagrody w poszczególnych czternastu konkursach zostaną rozlosowane po uprzedniej
weryfikacji zgodności odpowiedzi spośród prawidłowo wypełnionych zgłoszeń
konkursowych.
3. Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty
ogłoszenia wyników Konkursu.
4. Nagrody zostaną wysłane drogą pocztową lub firmą kurierską UPS na adres wskazany przez
osoby nagrodzone. Mogą także zostać odebrane przez osobiście w siedzibie Organizatora.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czas dostarczenia nagród przez firmę kurierską
ani przez Pocztę Polską.
6. Koszty wysyłki nagród pokrywa Organizator.

7. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
8. W przypadku powstania obowiązku zapłaty podatku w związku z otrzymaniem nagród
(tj. jeśli wartość nagrody przekracza kwotę 760 zł) uczestnicy zobowiązani są do zapłaty
podatku we własnym zakresie (w wysokości 10 % wartości nagrody), na co – przystępując
do Konkursu – wyrażają zgodę.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o Zwycięzcy oraz osobach
wyróżnionych nagrodami pocieszenia na stronie internetowej www.topguitar.pl oraz
na łamach magazynu, na co uczestnicy – przystępując do udziału w Konkursie – wyrażają
zgodę.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Decyzje Organizatora Konkursu (IMP) oraz Jury mają charakter ostateczny i nie przysługuje
od nich odwołanie.
2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w przypadku małego
zainteresowania poszczególnymi konkursami, jak również możliwość nie przyznania nagród
z uwagi na niski poziom odpowiedzi.

