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REGULAMIN KONKURSU TRASH PIN MANIA 

Konkurs jest przeznaczony dla aktywnych, polskich zespołów muzycznych wykonujących 
thrash metal, które mają w swojej dyskografii, co najmniej demo. 

Nagrodą w konkursie jest wykonanie w Pracowni Grawerskiej Gievont Graw wpinek dla wszystkich 
członków zespołu oraz publikacja informacji o zespole w Musick Magazine. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

I. [Definicje]  

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć: 

1. Konkurs: oznacza konkurs pod nazwą: TRASH PIN MANIA, organizowany na Stronie 
Internetowej na zasadach określonych w Regulaminie; 

2. Organizator Konkursu: Pracownia Grawerska Gievont Graw z siedzibą w Książenicach. 
Patronat medialny nad konkursem Musick Magazine; 

3. Uczestnik Konkursu: osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt. IV oraz w pkt. 
V. 3 poniżej; 

4. Zwycięzca Konkursu: osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt. VII poniżej; 
5. Głosowanie: oznacza oddawanie głosów w konkursie pod nazwą: TRASH PIN MANIA 

na zasadach określonych w Regulaminie; 
6. Głosujący w Konkursie: osoba uczestnicząca w Głosowaniu; 
7. Regulamin: niniejszy regulamin Konkursu; 
8. Strona Internetowa: oznacza internetowy portal pod adresem www.gievontgraw.pl, 

na którym prowadzony jest Konkurs; 
9. Okres Konkursu: okres od dnia 25.03.2013 roku do dnia 31.08.2013 roku, w którym 

odbędzie się Konkurs. 

II. [Zasięg Konkursu] 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony na Stronie Internetowej w Okresie Konkursu. 

2. Konkurs dzieli się na etapy, jak następuje: 

a) Zgłoszenia Uczestników, do dnia 30.06.2013. 
b) Kwalifikacja Uczestników do udziału w Konkursie przez pięcioosobową Kapitułę Konkursu, 

do dnia 14.07.2013. 
c) Głosowanie internetowe, w terminie 15.07.2013 – 31.08.2013. 
d) Ogłoszenie wyników Stronie Internetowej do dnia 7.09.2013. 

III. [Nadzór nad Konkursem] 

Organem nadzorującym i kwalifikującym Uczestników do konkursu jest pięcioosobowa Kapituła 
Konkursu, w której skład wchodzą przedstawiciele Organizatora Konkursu, patronów 
medialnych. 

IV.  [Uczestnicy Konkursu] 

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat, 
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w myśl art. 22¹ 
Kodeksu Cywilnego. 

http://www.gievontgraw.pl/
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Uczestnikiem Konkursu może być  również osoba mająca ukończone 13 lat, posiadająca 
ograniczoną zdolność do czynności prawnych i biorąca udział w Konkursie za zgodą swojego 
przedstawiciela ustawowego, będąca konsumentem w myśl art. 22¹ Kodeksu Cywilnego. 

2. Uczestnikiem Konkursu może być także grupa osób, o których mowa w ust. 1 powyżej 
(zespół). W takim przypadku: 

a) grupa osób fizycznych traktowana jest jak jeden Uczestnik Konkursu; 
b) osoba zgłaszająca do Konkursu grupę osób fizycznych jako Uczestnika Konkursu jest 

członkiem tej grupy osób fizycznych; 
c) osoba zgłaszająca do Konkursu grupę osób fizycznych jako Uczestnika Konkursu posiada 

wszelkie prawem przewidziane pełnomocnictwa do działania w Konkursie w imieniu 
pozostałych członków grupy osób fizycznych; 

d) wszystkie warunki i zasady Konkursu odnoszą się do grupy osób fizycznych w całości, jak i do 
poszczególnych jej członków, a jakiekolwiek działanie lub zaniechanie zarówno grupy osób 
fizycznych, jak i poszczególnych jej członków jest traktowane jako działanie lub zaniechanie 
grupy osób fizycznych stanowiącej Uczestnika Konkursu. 

3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego. 
Formularz zgłoszeniowy zawiera następujące pola:  

 Nazwa zespołu; 

 Skład zespołu; 

 Krótka informacja o zespole, wraz z linkiem do strony internetowej na której można 
posłuchać autorskich nagrań zespołu; 

 Zdjęcie zespołu; 

 Dane osoby zgłaszającej: imię i nazwisko, adres email, adres zamieszkania, telefon 
kontaktowy; 

 Plik graficzny z logo Uczestnika według, którego zostanie wykonana wpinka; 

 Oświadczenie o akceptacji regulaminu, zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
niezbędnych do przeprowadzenia konkursu oraz oświadczenie o przekazaniu praw 
autorskich do znaku graficznego w zakresie niezbędny do wykonania wpinek. 

4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest uprzednia akceptacja niniejszego 
Regulaminu oraz kliknięcie i wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych na 
zasadach określonych przez Organizatora Konkursu. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza 
akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie, w szczególności 
potwierdza prawdziwość informacji podanych przez Uczestnika Konkursu. 

5. Kategorycznie zabrania się naruszania zasad fair-play pod rygorem dyskwalifikacji 
z uczestnictwa w Konkursie decyzją Kapituły Konkursu. 

6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora Konkursu oraz osoby 
wchodzące w skład Kapituły Konkursu, a także członkowie ich najbliższych rodzin, przez co 
rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, przysposobionych  
i przysposabiających oraz osoby pozostające w faktycznym pożyciu z pracownikami 
wymienionych wyżej podmiotów lub osobami. 

V. [Głosujący w Konkursie] 
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1. Głosującym w Konkursie może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 
do czynności prawnych. 

2. Warunkiem głosowania w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w zakresie określonym przez Organizatora Konkursu. Głosowanie w Konkursie 
oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie. 

VI. [Zasady Konkursu] 

1. W ramach Konkursu, w dziale pod nazwą TRASH PIN MANIA na Stronie Internetowej, 
zamieszczony zostanie Konkurs. We wskazanym w zdaniu poprzedzającym miejscu dostępne 
będą również informacje dotyczące zasad Konkursu w szczególności w postaci Regulaminu 
oraz szczegółowych informacji o nagrodach w Konkursie i zasadach Konkursu. 

2. Konkurs polega na zgłoszeniu do udziału w Konkursie przez Uczestnika Konkursu 
aktywnego, polskiego zespołu muzycznego wykonującego thrash metal na zasadach 
określonych w Regulaminie. 

3. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełnia warunki wskazane w pkt. IV powyżej, 
która przed upływem Okresu Konkursu, zarejestruje się na Stronie Internetowej, 
zaakceptuje niniejszy Regulamin Konkursu, udzieli zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w zakresie określonym przez Organizatora Konkursu oraz weźmie udział w 
Konkursie. 

4. Po weryfikacji zgłoszenia Uczestnika do Konkursu przez Kapitułę Konkursu, informacja 
o przystąpieniu zespołu do konkursu jest zamieszczana na Stronie Internetowej. Przez Okres 
trwania Konkursu osoby odwiedzające Stronę Internetową, w tym Głosujący w Konkursie, 
mogą głosować (kliknięcie w button zagłosuj), na zgłoszone do konkursu zespoły. Każdy 
Głosujący w Konkursie może oddać tylko po jednym głosie dziennie. 

5. Działania Głosujących w Konkursie na Stronie Internetowej będą podstawą do 
wyłonienia Zwycięzcy w Konkursie, na szczegółowych zasadach określonych w niniejszym 
Regulaminie. 

6. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu oświadcza - w szczególności 
- co następuje: 

a) spełnia warunki wzięcia udziału w Konkursie określone w Regulaminie, w tym warunki 
wskazane w pkt. IV.1 Regulaminu powyżej, a w szczególności w przypadku, gdy nie ma 
ukończonych 18 lat, potwierdza, że posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na 
wzięcie udziału w Konkursie; 

b) posiada prawa autorskie, majątkowe i osobiste, do znaku graficznego według, którego 
zostanie wykonana wpinka; 

c) wyraża zgodę na zasady przebiegu Konkursu opisane w Regulaminie; 
d) wyraża zgodę na podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nagrody o treści wskazanej 

przez Organizatora Konkursu. 

7. Zwycięzca ponosi pełną odpowiedzialność za podanie danych (adresu) 
umożliwiających jego identyfikację i niezbędnych do realizacji Konkursu, w tym - 
w szczególności - do wydania przyznanej Nagrody, a także za brak podania wskazanych 
danych. Postanowienia zdania poprzedzającego dotyczą przede wszystkim adresu poczty 
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elektronicznej lub innych danych podanych przez Uczestnika na Stronie Internetowej, które 
mogą być wykorzystane przez Organizatora Konkursu do kontaktu ze Zwycięzcą. 

8. Jeżeli w sposób wydawania Nagrody zaangażowany będzie podmiot inny niż 
Organizator, odpowiedzialność za prawidłowość i terminowość doręczenia lub realizacji w 
inny sposób Nagrody ponosi - w ramach zawartej z Organizatorem Konkursu umowy - 
odpowiednio podmiot bezpośrednio realizujący Nagrodę. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

VII. [Dane osobowe] 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Pracownia 
Grawerska Gievont Graw z siedzibą w Książenicach. 

1. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w tym  w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie ze zgodą Uczestników Konkursu wyrażaną 
przed przystąpieniem do Konkursu wyłącznie w związku z Konkursem, na potrzeby 
przeprowadzenia Konkursu oraz powiadomienia o przyznaniu nagrody i wydania nagrody, 
po czym zostaną niezwłocznie, w całości i bezpowrotnie usunięte. 

2. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania 
usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania nagród oraz 
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

3. Podmiot Zlecający Konkurs informuje, że przetwarzanie danych osobowych w 
Konkursie zostanie powierzone Organizatorowi Konkursu. 

VIII. [Reklamacje] 

1. Wyłącza się składanie reklamacji w sprawach związanych z kwalifikacją Uczestników 
Konkursu przez Kapitułę Konkursu. W pozostałych kwestiach reklamacje mogą być zgłaszane 
w terminie 7 dni od zaistnienia faktu będącego przedmiotem reklamacji. Reklamacje te 
będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. Reklamacje powinny 
mieć formę pisemną i być przesłane wraz z uzasadnieniem mailowo na adres 
thrashpinmania@gievontgraw.pl z dopiskiem Konkurs „TRASH PIN MANIA” oraz wskazaniem 
adresu poczty elektronicznej, na który Organizator Konkursu ma odesłać odpowiedź na 
reklamację. Reklamacje doręczone Organizatorowi Konkursu po upływie ww. terminu lub 
niezawierające ww. wskazania adresu poczty elektronicznej, nie będą rozpatrywane. 

2. Odpowiedzi na reklamacje zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres poczty 
elektronicznej wskazany przez Uczestnika Konkursu w treści reklamacji. 

IX. [Dostępność Regulaminu i ogólnych zasad Konkursu] 

Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na Stronie 
Internetowej. 

.X [Postanowienia końcowe] 

Organizator Konkursu jest uprawniony do interpretacji postanowień Regulaminu w zakresie 
dopuszczalnym przepisami prawa. 

mailto:thrashpinmania@gievontgraw.pl

