
REGULAMIN KONKURSU  

„100 polskich płyt, których warto posłuchać” 

 („Regulamin”) 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „100 polskich płyt, których warto posłuchać” (dalej 

„Konkurs”) jest Empik S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 116/122, 00-017 

Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 

0000636785, NIP 5260207427, REGON 011518197, kapitał zakładowy 275 388 578,00 złotych 

opłacony w całości, (dalej „Organizator” lub „Empik”). 

2. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem strony internetowej  www.empik.com/100plyt 

(„Strona Konkursowa”).  

3. Informacje o przebiegu Konkursu publikowane będą na bieżąco na Stronie Konkursowej oraz na 

Fanpage Empik na portalu społecznościowym Facebook® 

(https://www.facebook.com/empikcom). 

4. Celem Konkursu jest promowanie i rozwój kultury muzycznej  w Polsce oraz promocja serwisu 

internetowego empik.com. 

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany 

z serwisem społecznościowym Facebook® ani jego właścicielem czy administratorem. Serwis 

Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze 

oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a 

w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®. 

6. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie a także prawa i 

obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.  

7. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, 

których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 

listopada 2009 r. 

 

§2 

Warunki wzięcia udziału w Konkursie 

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej która: 

a) posiada konto użytkownika w serwisie internetowym empik.com; 

b) w trakcie trwania Konkursu, z zarejestrowanego konta, o którym mowa powyżej, odda głos 

na wybrany album muzyczny spośród 100 (stu) albumów muzycznych zaprezentowanych na 

Stronie Konkursowej oraz doda recenzję albumu muzycznego na który oddała swój głos 

(„Recenzję”), 

c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niemające pełnej zdolności do 

czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania uprzedniej 

pisemnej zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w 

Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy taka zgoda została 

udzielona przez opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z 

Organizatorem na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez 

członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców 

małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

3. Poprzez dodanie Recenzji, Uczestnik oświadcza, że: 

a) jest uprawniony do zgłoszenia danej Recenzji w Konkursie; 

b) oświadcza, że dana Recenzja nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych 

osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego; 

c) zamieszczając daną Recenzję, udziela licencji na korzystanie przez Empik z powyższej 

Recenzji na zasadach określonych w pkt 4 poniżej. 

http://www.empik.com/100plyt
https://www.facebook.com/empikcom


4. Licencja, udzielana przez Uczestnika stosownie do postanowień pkt 3 lit. c powyżej, obejmuje 

korzystanie przez Empik z Recenzji w działalności serwisu internetowego empik.com oraz w 

salonach Empik, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu 

informatycznego Empik bez ograniczeń czasowych. Przez okres 5 lat od daty zgłoszenia Recenzji 

Empik jest również uprawniony do trwałego lub czasowego zwielokrotniania Recenzji dowolną 

techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową) oraz ich rozpowszechniania, w tym wprowadzenia 

do obrotu, użyczenia lub najmu ich egzemplarzy, a także publicznego wykonania, wystawienia, 

wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania i udostępnienia Recenzji w miejscu i czasie 

wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej Empik, serwisu internetowego 

empik.com lub salonów Empik lub produktów prezentowanych w serwisie internetowym 

empik.com lub w salonach Empik. Udzielona Empik licencja jest niewyłączna i uprawnia do 

korzystania z Recenzji w całości lub we fragmentach. W powyższym zakresie Empik jest również 

uprawniony do udzielania sublicencji podmiotom współpracującym. Uczestnikowi z tytułu 

udzielenia Empik powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie. Korzystanie 

z Recenzji następuje z poszanowaniem autorskich praw osobistych, w tym z podaniem ich 

autorstwa (imienia i nazwiska). 

 

§3 

Ranking płyt 

 

1. Strona Konkursowa, przez cały czas trwania Konkursu, wyświetlać będzie ranking albumów 

muzycznych (dalej „Ranking”), na które Uczestnicy oddali swoje głosy. 

2. W momencie rozpoczęcia Konkursu, Strona Konkursowa wyświetlać będzie albumy muzyczne, 

wybrane przez Jury, w kolejności alfabetycznej. Albumy wskazane przez Jury stanowią listę 

wyjściową i są opatrzone dodatkowym wyróżnikiem graficznym. 

3. Każdy rekord albumu muzycznego wyposażony jest w przycisk do głosowania. Album, na który 

Uczestnik odda głos, otrzymuje 1 punkt. 

4. Na każdy z albumów muzycznych w Rankingu, Uczestnik może oddać tylko jeden głos. 

5. Uczestnik może oddać głos tylko raz każdego dnia trwania Konkursu. 

6. Pozycja albumów w Rankingu zależna jest od łącznej liczby uzyskanych głosów w trakcie 

trwania Konkursu. 

 

§4 

Przebieg Konkursu 
 

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 27 września 2017 r. i kończy się w dniu 10 października 2017 r. 

2. O rozpoczęciu Konkursu Organizator poinformuje na Stronie Konkursowej oraz na Fanpage 

Empik w serwisie społecznościowym Facebook®. 

3. Na Stronie Konkursowej Uczestnikowi udostępnione są następujące możliwości: 

a) oddanie głosu na albumy muzyczne znajdujące się w Rankingu; 

b) dodanie Recenzji albumu muzycznego, na który oddano głos.  

4. Uczestnik może dodać Recenzję za pośrednictwem formularza udostępnionego na Stronie 

Konkursowej, wyświetlonego po oddaniu głosu na określony album muzyczny. Dodanie Recenzji 

możliwe jest wyłącznie w odniesieniu do albumu muzycznego, na który Uczestnik oddał swój 

głos. 

5. Recenzja powinna być napisana w języku polskim. Jej długość nie powinna być krótsza niż 250 

znaków i nie dłuższa niż 1500 znaków.  

6. W formularzu wraz z Recenzją, Uczestnik powinien podać swój adres e-mail. 

7. Przesłane Recenzje nie mogą zawierać treści: wulgarnych, sprzecznych z prawem, dobrymi 

obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie mogą przedstawiać lub opisywać 

sytuacji bądź zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub 

zwierząt. Recenzje, które nie spełniają powyższych warunków nie będą oceniane przez Jury. 

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiej Recenzji. 

 

§5 

Wyłonienie Laureatów 

 

 



1. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości dnia 12 października 2017 r. na 

Stronie Konkursowej oraz na Fanpage Empik w serwisie Facebook®. Laureat zostanie 

powiadomiony o zwycięstwie poprzez wiadomość e-mail. 

2. Wyłonienia zwycięzców Konkursu spośród Uczestników („Laureaci”) dokonuje Jury. 

3. Kryterium wyboru Laureatów przez Jury oraz podstawą przyznania Laureatom nagród jest 

oryginalność i kreatywność oraz walory językowe Recenzji. 

4. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania wiadomości e-mail informującej o zwycięstwie, Laureat 

powinien, w odpowiedzi zwrotnej, przesłać dane niezbędne do zrealizowania przez Organizatora 

wysyłki nagrody, tj. imię, nazwisko, adres do korespondencyjny i numer telefonu.  

5. W przypadku niemożliwości skontaktowania się z Laureatem lub braku kontaktu Laureata z 

Organizatorem w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wygranej, Organizator zastrzega sobie 

prawo do przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wybranemu przez Jury. Za niemożliwość 

kontaktu uznaje się przypadek gdy Uczestnik podał błędny adres e-mail albo gdy Organizator 

otrzyma trzykrotną informacje zwrotną o niemożliwości dostarczenia wiadomości do Laureata. 

Za brak kontaktu uznaje się przypadek, kiedy adres e-mail Uczestnika jest prawidłowy, a 

Organizator nie otrzymał informacji zwrotnej o niemożliwości dostarczenia wiadomości do 

Laureata. 

6. Organizator zrealizuje wysyłkę nagród w terminie 14 dni od uzyskania odpowiedzi zwrotnej od 

Laureata. 

 

§6 

Zasady przekazywania Nagrody 

 

1. Nagrodami w Konkursie są: 

a) Nagroda Główna - za miejsca 1 - 3 –  sto (100) albumów muzycznych zaprezentowanych 

na Stronie Konkursowej; 

b) Nagroda Pocieszenia - za miejsca 4 - 8 – dwadzieścia (20) albumów muzycznych 

zaprezentowanych na Stronie Konkursowej wybranych przez Jury. Każda z osób 

otrzymujących Nagrodę Pocieszenia może otrzymać różny zestaw płyt. 

2. Oprócz nagrody, o której mowa w ust. 1 powyżej, Laureaci otrzymają od Organizatora nagrodę 

pieniężną przeznaczoną na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego, w wysokości 10% 

od wartości nagród (rzeczowej i pieniężnej) uzyskanych w Konkursie. Dodatkowa nagroda 

pieniężna nie zostanie wypłacona zwycięzcy lecz zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych zostanie pobrana przez Organizatora na rzecz 

należnego podatku. 

3. Laureatom nie przysługuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za 

nagrodę. 

4. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z 

rezygnacją z całości nagrody. 

5. W przypadku rezygnacji z nagrody Organizator ma prawo przyznać nagrodę kolejnemu 

wskazanemu przez Jury Uczestnikowi. 

 

§7 

Dane osobowe 

 

1. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu. Administratorem danych w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. 

Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Organizator. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w 

następującym zakresie: imię, nazwisko, adres email. W przypadku Laureatów oprócz danych 

powyżej przetwarzane będą dane niezbędne do wydania nagrody oraz rozliczenia podatku czyli: 

imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu. 

2. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, biegnie od momentu ich przekazania 

przez Uczestników, do zakończenia procesu rozpoznawania reklamacji przez Organizatora a w 

przypadku Laureatów, także w zakresie wymaganym przez odpowiednie przepisy prawa. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań 

Organizatora wobec Uczestników. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych 

danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków do Organizatora w zakresie ich poprawiania 



lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do 

wzięcia udziału w Konkursie. 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie 

Konkursu. 

2. Regulamin obowiązuje od dnia 27.09.2017 roku do dnia zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, 

że jego postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia 

ewentualnych postępowań reklamacyjnych. 

3. Reklamacje dotyczące ogłoszonych wyników Konkursu oraz przyznanych Nagród można składać 

listem na adres Organizatora z dopiskiem „100 polskich płyt, których warto posłuchać.” lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: obsluga.klienta@empik.com nie później niż w 

terminie 7 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca 

jest data stempla pocztowego). Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości 

dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. 

4. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres 

korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres e-mail), powód reklamacji oraz 

żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. 

5. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i 

powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany w 

liście lub za pośrednictwem e-maila (w zależności od tego w jaki sposób reklamacja wpłynęła do 

Organizatora). 

 

 

 


