Warszawa, 31 stycznia 2017
REGULAMIN KONKURSU "Zagraj na Audioriver 2017"
I. Postanowienia ogólne
1.

2.

Organizatorem konkursu „"Zagraj na Audioriver 2017" (dalej: „Konkurs") jest
Fundacja „Jest Akcja!“ z siedzibą w Warszawie ul. Ogrodowa 49a lok.8,
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000375526
(dalej: „Organizator").
Informacje na temat Konkursu oraz jego Regulamin dostępne są na stronie
internetowej www.audioriver.pl

II. Uczestnicy Konkursu
1.

2.
3.

Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, która
weźmie udział w konkursie BURN Residency 2017, z wyjątkiem pracowników oraz
współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach
partnerskich.
W Konkursie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.
Dokonując zgłoszenia w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i
akceptują niniejszy Regulamin.

III. Zasady Konkursu
1.

2.
3.

4.

Konkurs jest organizowany celem wyłonienia DJ-a lub DJ-ów, którzy w dniach 28
lipca i 29 lipca 2017 roku wystąpią na scenie BURN Stage na festiwalu Audioriver w
Płocku. Godzina oraz kolejność występów zwycięzców zostanie ustalona przez
Organizatora.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wzięcie udziału w konkursie BURN
Residency 2017. Szczegóły oraz regulamin konkursu są dostępne na stronie
internetowej https://www.burn.com/pl/pl/news/burn-residency-how-it-works
Podczas Mix-Off Eventu (data i miejsce nie zostały jeszcze ogłoszone przez
Organizatora BURN Residency) powołane przez Organizatora jury wyłoni
Zwycięzcę lub Zwycięzców, którzy wystąpią na BURN Stage na Audioriver 2017.
Organizator zastrzega sobie prawo do nie wytypowania ani jednego laureata.
Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie
o warunkach technicznych jakie muszą spełnić w celu uczestnictwa
w festiwalu Audioriver w Płocku. W przypadku niespełnienia przez danego
Uczestnika wskazanych przez Organizatora kryteriów, Uczestnik nie będzie
dopuszczony do występu, a jury będzie mogło dokonać dodatkowego wyboru
kolejnego Uczestnika.
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5.

Występ podczas festiwalu Audioriver odbędzie się na scenie umieszczonej na rynku
Starego Miasta w Płocku. Występy poszczególnych zwycięzców Konkursu będą
trwać maksymalnie 60 minut. Obsługę techniczną koncertu zapewni Organizator.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wskazanego wcześniej terminu
koncertu z przyczyn niezależnych od Organizatora.
7. Zwycięzca
Konkursu
wyraża
zgodę
na
nieodpłatne
wykorzystanie
i publikację jego wizerunku przy wszelkich działaniach promocyjnych, dotyczących
Konkursu i festiwalu Audioriver.
8. Organizator
oświadcza,
a
Uczestnik
przyjmuje
do
wiadomości,
że w przypadku zachowania Uczestnika podczas występu, które może naruszać dobra
osobiste
lub
uczucia
osób
trzecich,
lub
które
prowadzi
do szkód materialnych lub jest sprzeczne z regulaminem festiwalu, Organizator
zastrzega sobie prawo do natychmiastowego przerwania koncertu.
9. Organizator ponosi koszt przejazdu Zwycięzców na miejsce koncertu
na terenie Polski – samochodem, autokarem lub koleją. Środek transportu musi być
wcześniej uzgodniony z Organizatorem, a koszty zostaną zwrócone na podstawie
przedstawionych rachunków za paliwo lub biletów autokarowych/kolejowych.
10. Zwycięzca nie nabywa prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu występu
podczas koncertu.
IV. Dane osobowe
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach
Konkursu jest Organizator.
Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników
Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu. Po zakończeniu
Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w
przepisach prawa.
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych na
stronie www.audioriver.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu.
Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych
osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich
poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może
być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na
adres: Fundacja „Jest Akcja!“, ul. Ogrodowa 49a lok.8, 00-873, Warszawa.
Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o
zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika
niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

V. Reklamacje
1.

Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z
Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia
zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).
Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji otrzymanej przez
Organizatora po upływie powyższego terminu.
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2.

3.

Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem
nieważności, skierowanej na adres Organizatora: Fundacja „Jest Akcja!“, ul.
Ogrodowa 49a lok.8, 00-873, Warszawa. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię,
nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie
przyczyny reklamacji.
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika,
składającego reklamację. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest
ostateczna i wiążąca.

VI. Postanowienia końcowe
1.
2.

3.
4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przebieg konkursu BURN Residency
2017.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet,
za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia konkursowe, jak również,
za pośrednictwem, której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania
przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez
Uczestników.
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