
REGULAMIN KONKURSU 

„Wygraj podwójny bilet na koncert Lenny'ego Kravitza” 

1. ORGANIZATOR KONKURSU 

1.1. Organizatorem konkursu „Wygraj podwójny bilet na koncert Lenny'ego Kravitza”, zwanego 
dalej Konkursem, jest: Burda Publishing Polska Sp. z o.o., z siedziba przy ul. Marynarskiej 15, 02-
674 Warszawa. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 000057473. 
Kapitał zakładowy Spółki: 44.691.550,00 PLN, REGON 931051710, NIP 897-14-11-483. (dalej: 
Burda lub Organizator). 

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach okreslonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym 
Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa. 1.3. Konkurs bedzie 
zorganizowany (rozgrywany) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

2.1. Uczestniczyc w Konkursie moga wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadajace pełna 
zdolnosc do czynnosci prawnych, które spełnia warunki okreslone w niniejszym Regulaminie (za 
wyjatkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. ponizej), które do dnia 7.06.2018 r. do godziny 18:30:59
dokonaja zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 4.1. 

2.2. Uczestnikami Konkursu nie moga byc: 2.2.1. Pracownicy lub członkowie Zarzadu 
Organizatora i Partnera oraz najblizsi członkowie rodzin tych osób; 2.2.2. Osoby, które w 
jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym członkowie 
Jury wyłaniajacego zwyciezców. 

3. CZAS TRWANIA KONKURSU 

3.1. Konkurs rozpoczyna sie dnia 06.06.2018r. i trwac bedzie do 07.06.2018 r. 3.2. Rozstrzygniecie 
Konkursu nastapi nie pózniej niz 7.06.2018 r. do godziny 23:59 

4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

4.1. Aby wziac udział w Konkursie nalezy wysłac swoje zgłoszenie z praca konkursowa polegajaca 
na odpowiedzi na pytanie „Za 24h ma nadejsc koniec swiata, co robisz?” poprzez formularz na 
stronie Glamour.pl w terminie trwania konkursu. 4.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

4.3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjeciem przez Uczestnika warunków 
niniejszego Regulaminu. 4.5. Uczestnik Konkursu oswiadcza, iz udziela Organizatorowi 
nieodpłatnej zgody na utrwalenie swojego wizerunku i jego publiczne rozpowszechnianie w 
przypadku, gdy zostanie on laureatem Konkursu, w szczególnosci w prasie, TV, materiałach 
promocyjnych i reklamowych, itp. Odmowa udzielenia takiej zgody jest równoznaczna ze 
zrzeczeniem sie nagrody przez Uczestnika. 4.6. W przypadku, gdyby osoby trzecie zgłosiły 
roszczenia wobec Organizatora wynikajace z tytułu naruszen praw, o których mowa w pkt. 4.4, 
Uczestnik zobowiazuje sie do zaspokojenia roszczen skierowanych do Organizatora z tych tytułów. 
Ponadto, w sytuacji o której mowa powyzej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu. 4.7. 
Organizator ma prawo w kazdym momencie trwania Konkursu wykluczyc tego uczestnika z udziału
w Konkursie (jak równiez odmówic mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powział 
informacje o działania sprzeczne z Regulaminem. 4.8. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub 
nieprawidłowo wypełnione nie beda brały udziału w 

Konkursie. 4.9. Uczestnik konkursu oswiadcza, ze wyraza zgode na wielokrotne (nieograniczone 
ilosciowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całosci jak i w dowolnie 
wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (zgłoszenia) przez Organizatora oraz firmy 
powiazane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób posredni lub bezposredni jak 



równiez przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a
w szczególnosci: a. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobna technika, w tym 
fotokopiowanie i mikrokopiowanie; b. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we 
wszystkich wydaniach, niezaleznie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia 
liczby nakładów, wydan oraz egzemplarzy; obejmuje to takze prawo do czesciowego lub 
całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i 
mikroreprodukcjach, a takze do powielania w inny sposób; c. Wprowadzanie do pamieci komputera
i sporzadzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe 
zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całosci lub w czesci dowolnymi srodkami i w dowolnej 
formie; d. Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub 
identyfikacji Organizatora; obejmuje to rowniez utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz 
wykorzystanie tych utrwalen; utrwalanie audiowizualne dowolna technika niezaleznie do standardu,
systemu i formatu; nadanie za pomoca wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy 
pomocy dowolnych srodków technicznych, w tym nadawanie za posrednictwem satelity; 
nagrywanie na urzadzeniach słuzacych do wielokrotnego odtwarzania za pomoca nosników 
dzwieku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagran, przekazywanie, 
odtwarzanie i emitowanie w audycjach w srodkach masowego przekazu, po utrwaleniu na 
nosnikach dzwieku i/lub obrazu; e. Publiczne udostepnianie w taki sposób, aby kazdy mógł miec do
niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych - elektronicznym, 
cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej; f. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie 
egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego 
postanowienia zezwolenia na korzystanie z zaleznych praw autorskich na wszystkich polach 
eksploatacji wymienionych powyzej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach 
konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zaleznego, a takze zezwolenia na udzielenie 
wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania czesci lub 
całosci w tym przez nadawanie im roznego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub 
skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nosnikach zapisu (dyskietce, karcie pamieci, 
diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nosniku CD oraz DVD itp.) oraz z
prawem do wykorzystania na nosnikach dzwieku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela rowniez 
Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy 
konkursowej. 4.10. Uczestnik konkursu wyraza zgode aby jego praca konkursowa zgłoszona przez 
niego do konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez 
Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach 
eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i 
podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowan oraz poprawek w tym 
stylistycznych, ortograficznych i jezykowych, itp. 

5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIEZCY I OFEROWANE NAGRODY 5.1. Nagrodami dla 
laureatów Konkursu sa dwa podwójne zaproszenia na koncert Lenny'ego Kravitza 8 czerwca 2018 
roku w Krakowie 5.2. Laureat nie ma prawa do scedowania nagrody na inna osobe. 5.3. Dane 
osobowe Uczestników Konkursu beda wykorzystywane zgodnie z warunkami okreslonymi w 
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych 
osobowych jest Organizator, z siedziba w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 15. 

Dane Uczestnika beda przetwarzane w celach konkursowych oraz w ramach usprawiedliwionego 
celu administratora dla potrzeb marketingu produktów i usług własnych Organizatora. O ile 
Uczestnik wyrazi odrebna zgode, dane moga byc udostepnione Partnerom Organizatora (lista 
dostepna na www.burdamedia.pl/partnerzy) w celach marketingowych oraz moze otrzymywac 
informacje handlowe droga elektroniczna lub przy pomocy telemarketingu. Podanie danych jest 
dobrowolne. Uczestnikowi przysługuje prawo wgladu do danych oraz ich poprawiania, jak równiez 
prawo odwołania zgody lub złozenia sprzeciwu wobec udostepniania danych Partnerom 
Organizatora. 

5.4. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda 



przechodzi na własnosc Organizatora. 5.5. Warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest 
opłacenie przez Zwyciezce naleznego podatku od wygranej okreslonego w pkt 5.5. 

5.6. Laureaci Konkursu przy odbiorze nagród sa zobowiazani do złozenia pisemnego oswiadczenia,
ze nie sa osobami, o których mowa w pkt 3.2. Regulaminu. 5.7. Przekazanie nagród, wygranych w 
Konkursie, nastapi w ciagu jednego dnia, od momentu zakonczenia Konkursu i zamieszczenia jego 
wyników na www.glamour.pl 

5.8. W przypadku, gdy Zwyciezca nie spełni warunków opisanych w pkt. 5.7 i/lub 5.8 lub nie 
odbierze nagród w terminie do 8.06.2018 r. nagrody przepadaja. 5.10. Nieprzekazanie nagrody w 
skutek niepodania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub 
braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu oznacza utrate prawa do nagrody, która to 
nagroda przechodzi na własnosc kolejnego potencjalnego laureata. 

5.11. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywce nagrody wszystkich 
postanowien niniejszego Regulaminu. 

6. KOMISJA 

6.1. Do kontroli prawidłowosci Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzic beda
przedstawiciele Organizatora. 6.2. Komisja bedzie nadzorowac wykonanie przez Organizatora 
wszystkich zobowiazan wynikajacych z niniejszego Regulaminu. 

7. REKLAMACJE 

7.1 Reklamacje zwiazane z Konkursem beda przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, 
na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty zakonczenia Konkursu. 7.2. Do rozstrzygania 
reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w skład, której wejda przedstawiciele 
Organizatora. 

7.3. W przypadku przesłania reklamacji złozonej za posrednictwem poczty, decyduje data jej 
nadania. 7.4. Złozone przez uczestników reklamacje beda rozpatrywane przez Komisje 
Reklamacyjna nie pózniej niz w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

7.5. Zainteresowani, zostana powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym 
najpózniej w ciagu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisje Reklamacyjna. 7.6. 
Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłacza prawa 

uczestnika do dochodzenia nieuwzglednionych roszczen na drodze postepowania sadowego. 

8. POSTANOWIENIA KONCOWE 

8.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostepny na stronie www.glamour.pl oraz w siedzibie 
Organizatora. 8.2. Na zyczenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej 
zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator przesle kopie regulaminu Konkursu. 8.3. Biorac udział 
w Konkursie uczestnik potwierdza, ze wyraza zgode na wszystkie zasady zawarte 

w Regulaminie. 8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie 
znajdowac beda przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególnosci art. 919 – 921 Kodeksu 
Cywilnego. Organizator 


