Regulamin konkursu „Sumptuastic - Best of”
Współorganizatorzy
Współorganizatorami Konkursu są:
ISING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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, oraz
Agencja artystyczna SawMusic z siedzibą w Bolesławcu (59-700) przy ulicy Kasztanowej
3, NIP 612-165-31-41, REGON 020461808
………………………………………………………………………………………………….

Konkurs
Przedmiotem niniejszego regulaminu /dalej Regulamin/ jest określenie zasad
przeprowadzenia przez Współorganizatorów Konkursu na najlepsze wykonania karaoke
utworu pt. „Skrzydła” zespołu Sumptuastic, udostępnionego przez Współorganizatorów 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 17.01.2011 r., zaś kończy się w dniu 26.01.2011 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.

Wybór laureatów
1.

Przyznanie nagród pozostaje w wyłącznej gestii Współorganizatorów.
Współorganizatorzy mogą zrezygnować z przyznania nagrody.

2.

Wybór laureatów Konkursu zostanie dokonany, spośród Uczestników Konkursu, jako
najlepszych zdaniem Współorganizatorów wykonawców utworu konkursowych.

3.

Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo nieuwzględnienia wykonania
konkursowego.

Nagrody
1.

5 Uczestników, których wykonanie karaoke zostanie ocenione przez
Współorganizatorów najwyżej, otrzyma nagrodę w postaci płyty zespołu Sumptuastic
„Best Of” z autografem.

Rozstrzygnięcie konkursu
1.

O rozstrzygnięciu Konkursu, w tym również o nieprzyznaniu nagród,
Współorganizatorzy poinformują na stronach Serwisu. W przypadku wyboru
laureatów Konkursu, zostaną 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.

Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inną nagrodę, czy też wypłatę jej
równowartości w gotówce.

Postanowienia dodatkowe
1.

W trakcie Konkursu Uczestnik może nagrać jedną wersję 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:
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 Współorganizatorowi –
SawMusic – na jego życzenie, w celu umożliwienia właściwego skorzystania z
przyznanej nagrody.
W sprawach, które nie zostały uregulowane w Regulaminie zastosowanie znajdują
postanowienia Regulaminu Serwisu ISING.
o

2.

