
Regulamin konkursu „Próba z Budką na Torwarze” 

 

§ 1 

ORGANIZATOR KONKURSU 

1. Organizatorem Konkursu jest Topkoncert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Warszawie, Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sadowego pod numerem KRS: 0000760868, NIP: 7010895338, REGON 381959902 

(dalej jako "Organizator").  

2. Konkurs nie jest powiązany z portalem Facebook, nie jest w żaden sposób 

organizowany ani sponsorowany przez portal Facebook. Portal Facebook nie jest 

również odbiorcą danych i informacji dostarczonych przez osobę dokonującą 

zgłoszenia udziału w Konkursie. 

 

 

§ 2 

PRZEDMIOT I CEL KONKURSU 

1. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie zgodnie z postanowieniami Regulaminu 

Uczestników Konkursu, którzy dokonają udziału w Konkursie. 

2. Udział w Konkursie polega na zaproszeniu na każde z wydarzeń utworzonych w ramach 

trasy 45 lat „Powrót do korzeni” na Facebooku swoich znajomych. Liczy się liczba 

znajomych, którzy przyjęli zaproszenie przy czym każdy może wybrać dowolną liczbę 

wydarzeń.  

3. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko kompletne zgłoszenia dokonane  

z uwzględnieniem warunków określonych w Regulaminie. 

4. Dokonując udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zapoznał się  

i akceptuje postanowienia Regulaminu. 

5. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie 

zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają  

go do udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu, który nie spełnia warunków 

określonych w Regulaminie może być w każdym czasie wykluczony z udziału  

w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej nagrody. 

 



§ 3 

UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność  

do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2 ( w umowie jako "Uczestnik Konkursu"). 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni u Organizatora lub 

pozostający z nim w stosunku zlecenia lub umowy o dzieło oraz najbliżsi członkowie ich 

rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, małżonków, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby związane 

z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

§ 4 

PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs składa się z jednego etapu: wyboru siedmiu zwycięzców. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaproszenie w od godz. 00:0 dnia 

09.08.2019 r.  do godz. 24:00 dnia 13.08.2019 r. na jedno lub więcej z wydarzeń 

utworzonych w ramach trasy 45 lat „Powrót do korzeni” na Facebooku jak największej 

liczby swoich znajomych. Liczy się liczba znajomych, którzy przyjęli zaproszenie, przy 

czym każdy może wybrać dowolną liczbę wydarzeń, liczba zaproszonych znajomych 

liczy się dla wszystkich wydarzeń oddzielnie. 

3.  Na podstawie wszystkich prawidłowych zgłoszeń w Konkursie, Organizator dokona 

wyboru siedmiu osób, które poprzez swój profil na Facebooku,  zaprosiły na jedno  

z wydarzeń utworzonych w ramach trasy 45 lat „Powrót do korzeni” na Facebooku 

największą liczbę swoich znajomych [dalej jako „Zwycięzcy].  

4. Ogłoszenie Zwycięzców nastąpi w dniu 15.08.2019 r. o godz. 18:00  na portalu 

Facebook w profilu Topkoncert [https://www.facebook.com/topkoncertpl/?ref=br_rs], 

ponadto Organizator powiadomi Zwycięzców o zdobytej przez nich nagrodzie poprzez 

komunikator na Facebooku.  

5. Wyłonienie Zwycięzców nastąpi w drodze weryfikacji na portalu Facebook osoby, która 

zaprosi na pojedyncze z wydarzeń utworzonych w ramach trasy 45 lat „Powrót do 

korzeni”  największą liczbę swoich znajomych. 

6. Pod uwagę zostaną wzięte wyłącznie zaproszenia oddane w okresie od godz. 00:00 

dnia 09.08.2019 r.  do godz. 24:00 dnia 13.08.2019 r. 

7. Zwycięzcą Konkursu zostanie 7 osób (7 podwójnych nagród, każda dla Zwycięzcy  

i osoby towarzyszącej), które zaproszą na pojedyncze wydarzenie z wydarzeń 

utworzonych w ramach trasy 45 lat „Powrót do korzeni”  największą liczbę swoich 

znajomych. Liczy się liczba znajomych, którzy przyjęli zaproszenie, przy czym każdy 

https://www.facebook.com/topkoncertpl/?ref=br_rs


może wybrać dowolną liczbę wydarzeń, liczba zaproszonych znajomych liczy się dla 

wszystkich wydarzeń oddzielnie. Jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę.  

 

§ 5 

NAGRODA 

1. Nagrodami rzeczowymi („Nagroda”) w Konkursie jest udział Zwycięzcy wraz z osobą 

towarzyszącą  na próbie muzycznej zespołu Budka Suflera z planowanym udziałem 

Urszuli, Izabeli Trojanowskiej i Felicjana Andrzejczaka, w Warszawie, przy  

ul. Łazienkowskiej 6A, [00-449 Warszawa] w COS Torwar dnia 18.08.2019 r.  

2. Zwycięzcy wraz z osobami towarzyszącymi objęci będą całkowitym zakazem 

rejestrowania i utrwalania próby (zarówno audio, jak i video) pod rygorem opuszczenia 

próby i odpowiedzialności finansowej za ewentualne szkody. 

3. Nagroda jest wydawana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem  

w ust. 1. z zastrzeżeniem ust. 2  powyżej. 

4.  Za wszelkie czynności związane z przygotowaniem i przekazaniem nagrody 

odpowiedzialny jest Organizator. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania narody w przypadku, gdy planowana  

na dzień 18.08.2019 r. próba w  Warszawie, przy ul. Łazienkowska 6A, [00-449 

Warszawa]  COS Torwar nie odbędzie się. W takiej sytuacji Organizator zobowiązuje 

się do jak najszybszego powiadomienia Zwycięzców o zaistniałej okoliczności.  

 

§ 6 

TERMIN  UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Udziału w Konkursie należy dokonać poprzez wykonanie czynności opisanych  

w par. 4 ust. 2   od godz. 00:00 dnia 09.08.2019 r. do  godz. 24:0 dnia 13.08.2019 r. 

2. Udział w Konkursie możliwy jest tylko w podanym w ust. 1 powyżej terminie. Działania 

wykonane po upływie tego terminu nie są brane pod uwagę przy przyznawaniu 

Nagrody.  

 

§ 7 

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

1. Uczestnik Konkursu wyraża nieodwołalnie i nieodpłatnie zgodę na utrwalanie, 

wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Organizatora oraz media społecznościowe 



zespołu Budka Suflera wizerunku Uczestnika Konkursu utrwalonego na ewentualnym 

nagraniu, jego imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania oraz wypowiedzi i danych 

zawartych w wywiadach udzielonych przez Uczestnika Konkursu Organizatorowi  

w związku z przeprowadzeniem i jego udziałem w Konkursie, bez konieczności 

każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wszelkie materiały informacyjne  

i marketingowe Organizatora oraz zespołu Budka Suflera, zarówno w formie 

papierowej, jak i elektronicznej  rozpowszechniane i emitowane  

na stronach internetowych Organizatora oraz Budki Suflera, w mediach 

społecznościowych, a także na portalu YouTube. 

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1,  obejmuje również wykorzystanie wizerunku 

 i wypowiedzi w wersji papierowej i wersji elektronicznej w materiałach Organizatora, 

w tym w materiałach promocyjnych. 

3. Zgoda, o której mowa w ust. 1, obejmuje możliwość wykonywania, utrwalania  

i zwielokrotniania, wykorzystywania, przerabiania i powielania, udostępniania, 

wystawiania, wyświetlania i rozpowszechniania zdjęć i filmów zawierających obraz 

 i dźwięk, każdą znaną techniką, za pośrednictwem dowolnego medium, w dowolnej 

formie i na dowolnym polu eksploatacji, w tym w sieci Internet, a w szczególności  

w mediach społecznościowych, do celów marketingowych przez Organizatora oraz 

zespół Budka Suflera, w całości jak i wybranych fragmentów.  

 

§ 8 

ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Organizator. 

2. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Uczestnik Konkursu, 

Organizator oraz osoby, którym zostanie powierzone wykonanie obowiązków w celu  

i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu. 

3. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne 

do wzięcia udziału w Konkursie. 

4. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub niepodanie danych 

osobowych może skutkować dalszym wyłączeniem możliwości udziału w Konkursie. 

5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane są w celu i zakresie niezbędnym  

do przeprowadzenia i udziału w Konkursie (w szczególności wyłonienia zwycięzcy, 

ogłoszenia wyników, doręczenia nagród, wysłania informacji związanych z Konkursem) 

oraz w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora danych, tj. 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 



danych), tj.: (i) na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub (ii) przetwarzanie 

jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji,  

w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe 

prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, 

w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Prawnie uzasadnionym 

interesem realizowanym przez administratora danych osobowych jest marketing 

bezpośredni własnych produktów i usług. 

6. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu w innych celach niż wskazane 

w ust. 5 odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Uczestnika Konkursu 

 i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie. 

7.  Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo  

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo  

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym 

celu należy się zwrócić do Organizatora na jego adres lub wysłać wiadomość drogą  

e-mail. 

8. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza 

przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu. Materiały 

reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.  

2. Regulamin dostępny jest na stronie www.budkasuflera.pl  w poście Konkurs "Próba z 

Budką na Torwarze"! Wszelkie pytania, uwagi lub skargi dotyczące Konkursu należy 

kierować do Organizatora pod adres e-mail: konkurs.budkasuflera@wp.pl 

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą obowiązujące 

przepisy prawa polskiego. 
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