
 

 

Regulamin konkursu „Konkurs na 3 urodziny iSing.pl”  

 

Organizator 

Organizatorem Konkursu jest: 

ISING Spółka z o.o.  z siedzibą w Pyrzycach, ul. Ciepłownicza 16, 74-200 Pyrzyce, 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000310297, NIP: 8531491124, REGON: 320479897. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Konkurs 

Przedmiotem niniejszego regulaminu /dalej Regulamin/ jest określenie zasad 

przeprowadzenia przez Organizatora Konkursu na najlepsze wykonania karaoke spośród 

utworów udostępnionych przez Organizatora za pośrednictwem portalu ISING.PL. 

Postanowienia ogólne 

1. O ile nie wynika inaczej z Regulaminu, pojęcia pisane dużą literą mają znaczenie 

wskazane w Regulaminie Serwisu ISING. 

2. Uczestnikiem Konkursu może być jedynie Użytkownik posiadający Konto, który 

zaakceptuje niniejszy Regulamin /dalej Uczestnik/. 

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 17.04.2012 r., zaś kończy się w dniu 1.05.2012 r. 

Konkurs może zostać odwołany w każdym czasie, również po jego zakończeniu, jak 

również zawieszony, bez podania przyczyny. 

4. Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z jakimikolwiek opłatami na rzecz 

Administratora, poza ewentualnymi opłatami wniesionymi w związku z korzystaniem 

z innych płatnych usług Administratora. 

5. Aby zgłosić swój udział w Konkursie Uczestnicy powinni nagrać własne wykonanie 

dowolnie wybranej piosenki z Listy Piosenek konkursowych podanych przez 



 

 

Organizatora. Uczestnicy nie mogą nagrywać więcej niż jednego Nagrania 

dotyczącego tej samej piosenki, którą nagrali w Serwisie. 

6. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest umieszczenie w opisie Nagrania 

odpowiedzi na pytanie: „Co sprawia, że lubisz śpiewać?” 

7. Nagranie musi spełniać warunki i zostać nagrane w sposób zgodny z Regulaminem 

i Regulaminem Serwisu. 

Wybór laureatów 

1. Przyznanie nagród pozostaje w wyłącznej gestii Organizatora. Organizator może 

zrezygnować z przyznania nagrody. 

2. Wybór laureatów Konkursu zostanie dokonany, spośród Uczestników Konkursu, 

jako najlepszych zdaniem Organizatora wykonawców utworu konkursowych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia wykonania konkursowego. 

Nagrody 

1. Uczestnik, którego wykonanie karaoke zostanie ocenione przez Organizatora 

najwyżej, otrzyma nagrodę główną w postaci pobytu w Domkach Rekreacyjnych 

Kakadu w Niechorzu przy ul. Kapitańskiej 6 dla 4 osób w terminie 1 – 3 czerwca 

2012 (2 noclegi) oraz koszulkę z logiem iSing.pl i pakiet iSing Plus na 12 miesięcy. 

2. 10 Uczestników, których wykonania zostaną wybrane przez Organizatora zostanie 

nagrodzonych koszulką z logiem iSing.pl oraz pakietem iSing Plus na 6 miesięcy. 

3. Fundatorem pobytu w Domkach Rekreacyjnych Kakadu jest Grażyna Gmińska 

prowadząca działalność gospodarczą „Grażyna Gmińska Domki Rekreacyjne w 

Niechorzu” przy ul. Kapitańskiej 6, 72-350 Niechorze , pod numerem NIP: 

8571238785. 

4. Fundatorem koszulek z logiem iSing.pl oraz pakietów iSing Plus jest Organizator 

Konkursu. 

5. Zwycięzca nagrody głównej zobowiązuje się do zapoznania się i przestrzegania 

regulaminu Domków Kakadu, dostępnego pod adresem: http://kakadu-

domki.pl/pl/regulamin 



 

 

Rozstrzygni ęcie konkursu 

1. O rozstrzygnięciu Konkursu, w tym również o nieprzyznaniu nagród, Organizator 

poinformuje na stronach Serwisu. W przypadku wyboru laureat Konkursu, zostanie 

oni poinformowany o tym fakcie również poprzez wiadomość e-mail, przesłaną na 

adres wskazany przy rejestracji udziału w Konkursie. 

2. W przypadku, gdy nagroda przypadnie Uczestnikowi nie posiadającemu pełnej 

zdolności do czynności prawnych, skorzystanie z nagrody jest uzależnione od 

zgody jego ustawowych przedstawicieli. 

3. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na inną nagrodę, czy też wypłatę jej 

równowartości w gotówce. 

Postanowienia dodatkowe 

1. W trakcie Konkursu Uczestnik może nagrać jedną wersję każdego utworu 

udostępnianego na stronie Konkursu, która następnie zostanie przypisana do Konta 

i Profilu Użytkownika. Nagranie to będzie podlegało normalnym zasadom 

określonym w Regulaminie Serwisu ISING, z następującymi zmianami: 

o Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia konkretnego nagrania 

konkursowego z Konta i Profilu Użytkownika, bez podania przyczyny, na co 

Użytkownik wyraża swoją zgodę, 

o w trakcie rejestracji udziału w Konkursie Użytkownik jest zobowiązany 

wskazać swój adres e-mail, jak również nazwę Użytkownika, której używa w 

Serwisie; dane te będą przetwarzane przez Administratora jedynie w celu 

przeprowadzenia Konkursu, 

o Pełne dane osobowe laureatów, w tym ewentualna zgoda przedstawicieli 

ustawowych, będą musiały zostać przedstawione Organizatorowi na jego 

życzenie, w celu umożliwienia właściwego skorzystania z przyznanej 

nagrody. 

2. W sprawach, które nie zostały uregulowane w Regulaminie zastosowanie znajdują 

postanowienia Regulaminu Serwisu ISING. 

 


