REGULAMIN KONKURSU
VI Turniej Muzyków Prawdziwych

§ 1. Postanowienia ogólne
1.
2.
3.

4.
5.

Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad przeprowadzenia, warunków
uczestnictwa oraz sposobu wyłonienia zwycięzców w Konkursie.
Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem platformy internetowej Facebook, pod
adresem www.facebook.com/turniejmuzykowprawdziwych.
Okres trwania Konkursu to:
a. wybór przez komisję 12 laureatów z poprzednich edycji – 05 sierpnia 2020 r.,
b. powiadomienie zwycięzców – opublikowanie na portalu Facebook Turnieju Muzyków
Prawdziwych 12 laureatów wybranych przez Komisję – 15 sierpnia 2020 r.,
c. zakończenie głosowania publiczności – 5 września 2020 r. godz. 23.59,
d. oficjalne wyniki – odczytanie wyników na koncercie finałowym Turnieju Muzyków
Prawdziwych – 6 września 2020 r.
W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić terminy wskazane w ust. 3
powyżej.
Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.
§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu będzie każdy laureat z dotychczasowych edycji Turnieju Muzyków
Prawdziwych, który brał udział w koncercie finałowym, pod warunkiem, że Organizator
posiada nagrania z danej edycji.
§ 3. Zasady Konkursu
1. Organizator posiada prawa do koncertów laureatów z lat 2016, 2017, 2018 oraz 2019 r.
2. Komisja wybiera spośród laureatów z ww. lat 3 uczestników w 4 kategoriach:
a. Soliści instrumentaliści,
b. Soliści wokaliści,
c. Zespoły śpiewacze,
d. Kapele.
3. 12 laureatów, których występy będą opublikowane 15 sierpnia 2020 r. na portalu Facebook
Turnieju Muzyków Prawdziwych, będą poddani głosowaniu publiczności na portalu
Facebook.
4. Zwycięzcą nagrody publiczności zostanie laureat, który zdobędzie największą ilość lików.
§ 4. Przebieg Konkursu
1. Przebieg Konkursu:
a. 26 lipca 2020 roku – rozpoczęcie prac Komisji:
− Komisja ma do dyspozycji 50 nagrań wykonów laureatów z czterech edycji
Turnieju Muzyków Prawdziwych – 2016, 2017, 2018, 2019 roku;

b. 05 sierpnia 2020 roku – zakończenie prac Komisji oraz kontakt z uczestnikami w celu
pozyskania niezbędnych danych osobowych.
c. 15 sierpnia 2020 roku – publikacja 12 laureatów i rozpoczęcie głosowania na portalu
Facebook na profilu Turnieju Muzyków Prawdziwych
d. 5 września 2020 r. godz. 23.59 – zakończenie głosowania publiczności w plebiscycie
e. oficjalne wyniki podczas koncertu finałowego Turnieju Muzyków Prawdziwych (06
września 2020 r.)
4. Laureatami Konkursu zostanie 5 Uczestników:
a. uczestnik, którego występ otrzyma największą liczbę głosów Internautów na
platformie Facebook – nagroda publiczności;
b. po jednym z uczestników z czterech kategorii, których występy w tajnych obradach
wybierze Komisja konkursowa – nagroda Jury.
5. Wyniki głosowania i lista Zwycięzców zostaną ogłoszone przez Organizatora w dniu 06
września 2020 r. podczas koncertu finałowego oraz za pośrednictwem strony Turnieju
Muzyków Prawdziwych www.turniej.filharmonia.szczecin.pl
§ 5. Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są:
a. Nagroda publiczności – 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) wraz z dodatkową
nagrodą w kwocie 300 zł (słownie: trzysta złotych), która nie podlega wypłacie na rzecz
Laureata, stanowi równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody
w Konkursie, przeznaczoną na poczet należnego podatku.
b. Nagroda Jury (I miejsce w każdej kategorii) – 4x 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych)
wraz z dodatkową nagrodą w kwocie 200 (słownie: dwieście złotych), która nie podlega
wypłacie na rzecz Laureata, stanowi równowartość zryczałtowanego podatku
dochodowego od nagrody w Konkursie, przeznaczoną na poczet należnego podatku.
2. Organizator odprowadzi podatek od nagrody zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991

roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczestnik zobowiązany jest do
wskazania danych umożliwiających Organizatorowi dokonanie odpowiedniego
rozliczenia podatkowego.
3. Uczestnikom, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie przysługuje prawo żądania wymiany
nagród, o których mowa ust. 2 powyżej, na inną.
4. Wydanie nagród, o których mowa w ust. 2 powyżej, przez Organizatora nastąpi poprzez
przelew na rachunek bankowy Laureata.
§ 6. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Filharmonia im.
Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, adres: ul. Małopolska 48, 70-515 Szczecin.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora.
3. Podanie swoich danych osobowych w treści e-maila jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Konkursu przez
Organizatora lub na zlecenie Organizatora oraz wyrażeniem zgody na opublikowanie
wizerunku Uczestnika Konkursu w materiałach prezentujących wyniki Konkursu.
4. Organizator ma prawo powierzyć dane osobowe Uczestników Konkursu do
przetwarzania podmiotom współpracującym przy realizacji Konkursu w celu:

a. realizacji Konkursu,
b. wyłonienia Zwycięzców Konkursu,
c. wydania nagród,
d. wysyłania drogą e-mail informacji związanych z Konkursem.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia
Konkursu i wydania Nagród oraz po zakończeniu Konkursu przez czas niezbędny do
wypełnienia obowiązków prawnych Organizatora oraz do upływu terminu, w jakim
przeciwko Organizatorowi mogą być wnoszone roszczenia w związku z organizacją
Konkursu.
6. Uczestnikom przysługuje prawo do dostępu do ich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Oświadczenia w tym zakresie należy
składać
na
adres
e-mail:
turniej@filharmonia.szczecin.pl.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym
momencie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do wzięcia udziału
w Konkursie.
§ 7. Reklamacje
1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Konkursu należy zgłaszać pisemnie na adres
e-mail: turniej@filharmonia.szczecin.pl najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia
Konkursu.
2. Zgłaszanie reklamacyjne związane z przeprowadzeniem Konkursu powinno zawierać imię
i nazwisko zgłaszającego reklamację, dokładny adres do korespondencji, adres e-mail
oraz telefon kontaktowy, a także dokładny opis przyczyny i okoliczności stanowiących
podstawę do zgłoszenia reklamacji.
3. Organizator rozpatruje reklamację związaną z przeprowadzeniem Konkursu, a następnie
o jej wynikach informuję osobę zgłaszającą reklamację nie później niż w terminie 14 dni
roboczych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Regulamin zostanie udostępniony przez Organizatora na stronie internetowej pod
adresem: www.turniej.filharmonia.szczecin.pl
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia głosowania.
3. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie i bez
podania przyczyny. O każdej zmianie Regulaminu oraz o jej wejściu w życie Organizator
poinformuje w tej samej formie w jakiej Regulamin został opublikowany.

