REGULAMIN KONKURSU
„Najlepsze taneczne video” (dalej „Regulamin”)
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Najlepsze taneczne video”
(dalej „Konkurs”).
Organizatorem Konkursu jest Fundacja Plateaux, z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 25B, 03-808
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000254909, NIP: 586-2169-745 (dalej „Organizator”).
Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.)
Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik
zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (Dz. U. 2015 poz. 612 z późn. zm.).
Konkurs prowadzony jest z wykorzystaniem profilu PLX Events (zarządzanym przez Fundację Plateaux)
na portalu społecznościowym Facebook, z wykorzystaniem platformy Youtube. Organizator informuje, że:
a) Konkurs nie jest stworzony, organizowany ani sponsorowany czy wspierany przez Facebook
lub Youtube;
b) Facebook oraz Youtube są zastrzeżonymi znakami towarowymi, ich użycie na potrzeby Konkursu
następuje zgodnie z odpowiednimi postanowieniami regulaminu portalu społecznościowego
Facebook oraz regulaminu platformy Youtube.
Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 17.05.2019 r. w momencie pojawienia się postu konkursowego
opublikowanego przez profil PLX Events na Facebooku.
Organizator będzie zbierał zgłoszenia do dnia 07.06.2019 r. do godziny 21:00 (zakończenie).
Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 08.06.2019 r. do godziny 15:00.
UCZESTNIK
§2
Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) jest każda osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, która
najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyła 16 lat. Każda osoba poniżej 18 roku życia musi
przedłożyć wyrażoną pisemnie zgodę rodzica bądź opiekuna na udział w Konkursie (Załącznik nr 1).
W Konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne jak również grupy, niezależnie od zaawansowania
w zakresie umiejętności tanecznych (amatorzy jak i profesjonaliści).
Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Konkursu. Uczestnik
zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie
warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nie decyduje przypadek
lecz działanie Uczestnika.
Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny
tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

ZASADY KONKURSU
§3
1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki
określone w Regulaminie, w szczególności opublikować materiał wizualny w postaci krótkiego filmu
przedstawiającego układ taneczny wykonywany do muzyki (dalej „Zadanie Konkursowe”).
2. Do dnia 07.06.2019 r. do godziny 21:00 Uczestnik powinien zamieścić Zadanie Konkursowe na platformie
YouTube. Zgłoszenia opublikowane po wskazanym terminie (dniu i godzinie) nie będą brane pod uwagę.
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3. Jedyną akceptowaną ścieżką dźwiękową dla Zadania Konkursowego jest utwór Daddy Yankee pt. „Con
Calma”. Użycie jakichkolwiek innych podkładów dźwiękowych eliminuje z udziału w Konkursie.
4. Zadanie Konkursowe opublikowane na platformie YouTube musi zostać oznaczone hasztagami #concalma
oraz #plxevents. Nieoznaczenie Zadania Konkursowego oboma wskazanymi w poprzednim zdaniu
hasztagami eliminuje je z Konkursu.
5. Każdy Uczestnik ma prawo do zamieszczenia tylko jednego Zadania Konkursowego. Zamieszczenie więcej
niż jednego materiału eliminuje z udziału w Konkursie.
6. Organizator będzie następnie publikował (udostępniał) poprawnie przygotowane i oznaczone Zadania
Konkursowe z wykorzystaniem profilu PLX Events Organizatora, na wydarzeniu dot. koncertu Daddy
Yankee 13.06.2019 r. w Krakowie na portalu Facebook.
7. W Konkursie nie biorą udziału Zadania Konkursowe, które zawierają:
a) wulgaryzmy, treści obraźliwe lub sprzeczne z prawem;
b) treści naruszające prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste lub prawa autorskie.
Zadania Konkursowe zawierające treści wskazane powyżej nie będą udostępniane przez Organizatora.
Dodatkowo, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania do natychmiastowego usunięcia takich
materiałów.
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NAGRODY, ODBIÓR NAGRÓD
§4
W Konkursie można wygrać następujące nagrody (dalej „Nagroda”):
a) 1 podwójne zaproszenie do strefy Golden Circle na koncert Daddy Yankee, który odbędzie się dnia
13.06.2019 r. w TAURON Arenie Kraków, o wartości 558 zł brutto;
b) Możliwość zaprezentowania się publiczności na żywo (występ) w dniu koncertu, na specjalnej
platformie scenicznej udostępnionej przed TAURON Areną Kraków.
Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania większej ilości Nagród.
Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni poprzez podliczenie ilości polubień pod Zadaniami Konkursowymi,
udostępnionymi przez Organizatora z wykorzystaniem profilu PLX Events na portalu Facebook. Wygrywa
Zadanie Konkursowe z największą ilością polubień. Podliczenie odbywać się będzie w jednym czasie,
nie prędzej niż po godzinie zakończenia oraz nie później niż przed godziną ogłoszenia wyników,
wskazanych w §1 Regulaminu. W przypadku równej ilości polubień zamieszczonych na portalu Facebook,
decydować będą polubienia na platformie Youtube (źródłowej). W wypadku niemożności wyłonienia
zwycięzcy poprzez podliczenie polubień (jednakowa ilość), Organizator zastrzega sobie prawo
do wyłonienia zwycięzcy opierając się na dacie publikacji Zadania Konkursowego (przy jednakowej ilości
głosów, opublikowane później wygrywa).
Uczestnik, który wygra Nagrodę w Konkursie, zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej
komentarzem pod postem konkursowym na portalu Facebook z wykorzystaniem profilu PLX Events
do dnia 08.06.2019 r. do godziny 15:00.
W celu odbioru Nagrody, zwycięzca Konkursu zobowiązany jest przesłać do Organizatora w terminie
do dnia 09.06.2019 r. do godziny 15:00, w wiadomości prywatnej na Facebooku skierowanej do profilu
PLX Events, dane osobowe pozwalające na jednoznaczną identyfikację, w której to Uczestnik
obowiązkowo powinien podać także swój działający adres e-mail oraz telefon kontaktowy.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późn. zm.), Nagroda zwolniona jest z opodatkowania.
Nagroda nie podlega wymianie i nie przysługuje za nią ekwiwalent pieniężny.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§5
1. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz
wydania Nagrody odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w ramach obowiązujących przepisów
prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 Nr 101 poz.
926 z późn. zm.) oraz przepisami wynikającymi z 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.
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2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Plateaux.
3. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie, w celu dokonania
czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania
o wygranej oraz wydania Nagrody. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres,
jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte, chyba że
Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestnika Konkursu także na innej podstawie. Organizator
może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które
współpracują z nim przy jego organizacji i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego
przeprowadzenia. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania.
4. Udostępnienie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu
wzięcia udziału w Konkursie, w tym do otrzymania Nagrody.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
§6
1. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Wszelkie reklamacje dotyczące
Konkursu należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: info@plateaux.pl.
2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię,
nazwisko, dokładny adres, zgodny z adresem podanym w dokumencie tożsamości wraz z kodem
pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, oraz przyczynę
reklamacji, treść żądania reklamującego, jak również opis okoliczności uzasadniających reklamację.
3. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie 30 dni
od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§7
Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej
Organizatora oraz w linku pod postem konkursowym udostępnianym przez profil PLX Events
na Facebooku.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, a w szczególności dotyczące przyrzeczenia publicznego.
Wszelkie spory wynikające z Konkursu będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.05.2019 r.
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Załącznik 1

OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI OPIEKUNA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
Ja,
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko opiekuna prawnego)

legitymujący/a się dowodem osobistym o numerze ……………………………………………………………………………………………
wydanym przez ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
oświadczam, że jako opiekun prawny osoby niepełnoletniej:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby niepełnoletniej)

wyrażam zgodę na jej/jego udział w Konkursie pt. „Najlepsze taneczne video”, trwającego od dnia 17 maja 2019 r.
do dnia 7 czerwca 2019 r.
Oświadczam także, że ponoszę pełną odpowiedzialność za w/w osobę niepełnoletnią podczas trwania w/w Kokursu.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Konkursu pt. „Najlepsze taneczne video”i wyrażam zgodę
na utrwalenie wizerunku osoby niepełnoletniej określonej w niniejszym oświadczeniu.
Będąc świadomym odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, jak również podrobienie lub przerobienie
dokumentu
lub
używanie
takiego
dokumentu
jako
autentycznego,
przyjmuję
do
wiadomości,
że w razie powzięcia wątpliwości przez Organizatora w/w Konkursu i/lub inny podmiot, co do autentyczności niniejszego
dokumentu i/lub podanych w nim danych, Organizator i/lub inny podmiot złoży zawiadomienie
o popełnieniu przestępstwa właściwym organom ścigania.

………………………………………………………………………………..
(data i miejscowość, podpis opiekuna prawnego)

………………………………………………………………………………..
(numer telefonu kontaktowego opiekuna prawnego)
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