
Regulamin konkursu na recenzję płyty 
w ramach projektu Świdnickie Recenzje Muzyczne 

 
§1 Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem konkursu jest Świdnicki Ośrodek Kultury zwany dalej 

Organizatorem. 
2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator. 
3. Akcja konkursowa organizowana jest na stronie www Organizatora 
4. Udział w konkursie jest nieodpłatny. 
5. Konkurs trwa od 17 lutego 2017 r. do 12 marca 2017 r. W wyjątkowych 

sytuacjach Organizator może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w 
określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu 
na stronie www. 

 
§2 Uczestnicy 

 
1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej 
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja postanowień 

Regulaminu. 
3. Przystępując do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) na potrzeby konkursu. Osoby 
biorące udział w konkursie zgadzają się w przypadku wygranej na publikację i 
wykorzystanie w celach marketingowych ich recenzji oraz imienia i nazwiska. 

4. Przystępując do Konkursu, Uczestnik potwierdza, że: 
a. akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na 

przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach 
wskazanych w Regulaminie. 
 

§3 Zasady konkursu 
 

1. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik konkursu 
a. Musi napisać Recenzję wydanej w 2016 roku płyty polskiego 

wykonawcy, 
b. Recenzję należy dostarczyć mailowo do 12 marca w formie załącznika 

na adres recenzje@sok.com.pl, wpisując w temacie maila: Nazwę 
Wykonawcy i „Tytuł płyty” a w treści podając swoje imię i nazwisko oraz 
informację „Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem 
konkursu i jestem autorem/autorką załączonej recenzji a żadna jej część 
nie została skopiowana z innego źródła”. 

c. Nagrodę otrzymają autorzy 10 recenzji wybranych przez Organizatora 
2. Każdy użytkownik jest uprawniony do przysłania 3 recenzji 
3. Konkurs przebiega następująco: 

a. Uczestnicy mogą przesyłać Recenzje od 17 lutego do 12 marca 2017 r. 
b. należy przestrzegać wytycznych konkursowych, jedynie poprawnie 

nadesłane Recenzje wezmą udział w losowaniu nagród 
c. najpóźniej w dniu 20 marca 2017 r. do godz. 12.00 zostaną ogłoszone 

wyniki konkursu. 
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§4 Nagrody 
 

1. Nagrodami w konkursie jest 10 zestawów składających się z: 
a. Karty podarunkowej o wartości 30 zł do wykorzystania w Pubie Biała 

Dama (Świdnica, ul. Pułaskiego 16) 
b. Karty podarunkowej o wartości 30 zł do wykorzystania w Restauracji 

Ratuszowej (Świdnica, Rynek 37) 
c. Karty podarunkowej o wartości 50 zł do wykorzystania w Informacji 

Turystycznej (Świdnica, ul. Wewnętrzna 2) na zakup biletów na 
organizowane przez Świdnicki Ośrodek Kultury koncerty w ramach 
Świdnickich Recenzji Muzycznych 

d. Egzemplarza „Gazety Magnetofonowej” – nr 6 – wiosna 2017 
2. Nagrody wysyłane są listem zwykłym do miesiąca po otrzymaniu adresu 

Uczestnika. Organizator nie odpowiada za zagubione przez pocztę przesyłki.  
 

§5 Postanowienia końcowe 
 

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad 
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu 
przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz 
weryfikowania prawdziwości danych. 
2. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i 
zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.) 
 


