
Gdynia, 1 marca 2016 

 

REGULAMIN „Jubileuszowego Konkursu 100 na 100” 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest wydawnictwo 

International Music Press z siedzibą w Gdyni (81-650) przy ul. Kieleckiej 109C/7, 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 1 marca 2016 roku – 15 kwietnia 2016 roku. 

4. Konkurs przeznaczony jest dla czytelników magazynu TopGuitar oraz społeczności 

powiązanej z magazynem poprzez profile na Facebooku i stronach www. 

5. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. W przypadku osób niepełnoletnich 

zgłoszenie konkursowe musi wysłać opiekun prawny (np. rodzic). 

6. 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 zgłoszeń konkursowych 

zgodnych z warunkami opublikowanymi w setnym numerze magazynu „TopGuitar”. 

2. Zgłoszenia konkursowe należy przesłać do 15 kwietnia 2016 na adres mailowy 

konkurs@topguitar.pl – koniecznie z dopiskiem „Konkurs 100/100 – kategoria (*)”, w 

miejsce (*) należy wpisać numer kategorii, w której bierze się udział. 

3. Konieczne jest podanie pełnego adresu wysyłki oraz dodatkowych danych kontaktowych 

(jak numer telefonu) – pozostaną one wyłącznie do wiadomości redakcji, ułatwiając 

przekazanie laureatom nagród. 

4. Czytelnicy mogą wziąć udział w każdej z czterech głównych kategorii oraz dodatkowo w 

kategorii V – otwartej. Warunkiem przyjęcia każdego zgłoszenia konkursowego jest:  

w kategorii I – wysłanie zdjęcia „selfie” uczestnika konkursu z dowolną okładką TopGuitar 

oraz poniższym oświadczeniem: 
„Oświadczam, że jestem autorem nadesłanego przeze mnie zdjęcia/zdjęć. Wyrażam zgodę na publikację nadesłanego 
zdjęcia/zdjęć w magazynie TopGuitar i na stronach internetowych powiązanych z magazynem TopGuitar. W przypadku 
wygranej lub wyróżnienia wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania 
zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. nr 133 poz. 883).”  

w kategoriach II, III i IV – podesłanie odpowiedzi na pytanie zadane w danej kategorii  

w kategorii V – wysłanie krótkiego tekstu na temat TopGuitar z poniższym oświadczeniem: 
„Oświadczam, że jestem autorem nadesłanego przeze mnie tekstu. Wyrażam zgodę na publikację nadesłanego tekstu w 
magazynie TopGuitar i na stronach internetowych powiązanych z magazynem TopGuitar oraz wykorzystanie go w celach 
marketingowych. W przypadku wygranej lub wyróżnienia wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia i nazwiska 

oraz miejscowości zamieszkania zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. nr 
133 poz. 883).”  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac o niskiej jakości 

technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości i wielkości pliku lub 

niezwiązanych z tematem konkursu. 

6. Wysłanie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że przesłane zdjęcia są 

własnością osoby zgłaszającej i że przysługuje jej do zdjęć całość praw autorskich oraz 

że zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich. Organizator nie ponosi wobec osób trzecich 

odpowiedzialności za prawdziwość złożonego przez uczestnika oświadczenia oraz nie 

odpowiada za ewentualne naruszenie przez uczestnika praw osób trzecich. 

7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 5 maja 2016 r. 
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8. 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.  

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. Fundatorami nagród są firmy współpracujące z wydawnictwem International Music Press. 

2. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 40 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu usługą 

kurierską na adres wskazany przez osobę nagrodzoną. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za czas dostarczenia nagrody przez firmę kurierską. 

3. Koszty wysyłki nagrody pokrywa Organizator. 

4. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę. 

5. Obowiązek zapłaty podatku za otrzymaną nagrodę (w przypadku nagród o wartości ponad 

760 zł) spoczywa na zwycięzcy konkursu – musi on dokonać zapłaty podatku we własnym 

zakresie (w wysokości 10% wartości nagrody), na co – przystępując do Konkursu – wyraża 

zgodę.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o Zwycięzcy 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 konkursem, jak również możliwość nieprzyznania nagród z uwagi na niski 

poziom zgłoszeń.  


