
REGULAMIN KONKURSU TIK TOK

„Pokaż, jak bawiłeś się na #PLHHF”

I. ORGANIZACJA I GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Konkurs „Pokaż, jak bawiłeś się na #PLHHF” (zwany dalej “Konkursem”), jest

organizowany i przeprowadzany przez Event Time Promo Stępniak Elżbieta z siedzibą
w Płocku (09-410), ul. Batalionu "Zośka" 49, posiadającej REGON: 610232221, NIP:

7741132402 (dalej: „Organizator”).

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

3. Konkurs organizowany jest na platformie Tik Tok („Serwis”) i polega na nagraniu

przez Uczestnika krótkiego filmiku, który będzie w oryginalny, kreatywny sposób

nawiązywał do poprzednich edycji Lech Polish Hip-Hop Festiwalu.

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu

przez Uczestnika.

5. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

a. Regulamin oznacza niniejszy dokument, regulujący zasady i warunki korzystania

oraz funkcjonowania Serwisu.

b. Wykonawca lub Uczestnik oznacza pojedynczą osobę lub zespół, która

zamieszcza swój utwór w Serwisie.

c. Serwis oznacza serwis internetowy działający pod adresem www.tiktok.com i w

ramach aplikacji „Tik Tok” dostępnej na urządzeniach mobilnych iOS oraz Android.

d. Nagranie lub Filmik oznacza utwór słowno-muzyczny zamieszczony w Serwisie

przez Uczestnika w postaci filmiku wideo.

6. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia

1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

II. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs przeprowadzony będzie w okresie od 03.03.2023 r. do 10.03.2023 r. do

godziny 23:59 (czasu środkowoeuropejskiego letniego (Central European Summer

Time).

III. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) jest osobą pełnoletnią lub osobą niepełnoletnią, która ukończyła 16 rok życia i

posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnej – w przypadku osób o

ograniczonej

http://www.tiktok.com/


zdolności do czynności prawnej Organizator może zażądać zgody przedstawiciela

ustawowego Uczestnika na udział w Konkursie;

b) nie jest pracownikiem Organizatora ani nie jest podmiotem bezpośrednio

uczestniczącym w organizacji i przygotowaniu Konkursu;

c) zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje go w całości i bezwarunkowo;

d) spełnia inne warunki określone w niniejszym Regulaminie;

e) jest zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu.

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

3. W profilu Uczestnika zamieszczone są jego utwory oraz dane osobowe imię i

nazwisko, wiek.

4. W Serwisie pod danym Nagraniem Uczestnika jest możliwość zamieszczania
komentarzy.

5. Do Konkursu Uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 (jedno) Nagranie. Powinno

to być oryginalne nagranie Uczestnika.

6. Uczestnikowi nie przysługuje za udział w Konkursie jakiekolwiek wynagrodzenie.

7. Uczestnik zostaje poinformowany i przyjmuje do wiadomości, że warunki

Uczestnictwa w konkursie mogą narazić go na stres, a subiektywna i wyrażana

publicznie ocena, której zostanie poddany, może być krytyczna i stresująca. Przystępując

do Konkursu, Uczestnik wyraża na to zgodę.

8. Uczestnik Konkursu, nie może naruszać przepisów prawa oraz dóbr osobistych

innych Uczestników Konkursu.

9. Konkurs odbędzie się w jednym etapie polegającym na publikacji w Serwisie

filmiku wideo wraz z zamieszczonym przy filmiku hashtagiem #PLHHF oraz

#WRACAMNAPLHHF. Warunkiem zgłoszenia jest dodanie w filmiku odpowiedniego

hasztag do wyzwania oraz zaobserwowanie profilu organizatora w serwisie Tik Tok.

10. Spośród przesłanych zgłoszeń – Nagrań, jury konkursu wybierze 1 uczestnika,

którego nagranie zostanie uznane przez jury za najbardziej oryginalne i pomysłowe.

11. Po zakończeniu Konkursu wybrany Uczestnik (laureat) otrzyma przewidzianą
przez Organizatora Nagrodę w postaci 3-dniowego karnetu na LECH POLISH HIP-HOP

FESTIVAL odbywający się w Płocku w terminie 6-8.07.2023 r.

12. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 12.03.2023 roku na serwisie Tik

Tok.

13. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia Nagrania, jeśli narusza ono dobre

obyczaje, obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności prawo autorskie i prawa

pokrewne bądź niezgodne z niniejszym Regulaminem.



14. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość
pieniężną.

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. W chwili zamieszczenia Nagrania w Serwisie, Uczestnik udziela Organizatorowi

niewyłącznej licencji w zakresie przysługujących mu praw majątkowych autorskich do

Nagrania na korzystanie i rozporządzanie Nagraniem w całości lub we fragmentach (w

tym do wykonywania praw zależnych) na terytorium całego świata, na czas

nieograniczony, na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności w zakresie

publicznego udostępniania Nagrania w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp

w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w szczególności przez Internet, GSM, VOD –

video on demand), utrwalanie i zwielokrotnianie Nagrania, wykorzystywanie nagrania

sieciach bezpośredniego dostępu, takich jak Internet, nadawanie utworów przez stacje

telewizyjne, publikowanie portalach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram

etc.

2. Uczestnik udziela niewyłącznej licencji, o której mowa w ust. 1 jedynie w zamian

za możliwość wygrania nagrody w Konkursie. Organizator nie będzie zobowiązany do

dokonywania jakichkolwiek płatności na rzecz Uczestnika z tytułu udzielonej licencji w

zakresie, o którym mowa w niniejszym punkcie IV.

3. Organizatorowi przysługiwać będzie prawo do udzielenia sublicencji na rzecz

osób trzecich.

4. Uczestnik z chwilą przystąpienia do Konkursu wyraża zgodę na korzystanie przez

Organizatora i inne podmioty przez niego upoważnione ze swojego głosu oraz

wizerunku w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym również w

celach reklamowych, promocyjnych.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z udziałem w

Konkursie jest Event Time Promo Stępniak Elżbieta z siedzibą w Płocku (09-410), ul.

Batalionu "Zośka" 49, email: biuro@plhhf.pl.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda uczestnika Konkursu.

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na

przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia

Konkursu.

4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane są wyłącznie dla celów

związanych z realizacją Konkursu oraz do podjęcia niezbędnych działań do wydania

Nagrody.

5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane nie dłużej niż jest to

konieczne, tj. przez czas trwania Konkursu, jego rozstrzygnięcie oraz czas niezbędny do



wydania Nagrody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo

przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych

będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi

roszczeniami.

6. Uczestnik Konkursu ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich

danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia

przetwarzania danych.

7. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi,

wówczas Uczestnik Konkursu będzie miał prawo wniesienia skargi do organu

nadzorczego.

8. W oparciu o przekazane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował
wobec Uczestnika Konkursu zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących

wynikiem profilowania.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:

a) zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje go w całości i bezwarunkowo;

b) posiada autorskie prawa majątkowe lub/oraz prawa pokrewne do Nagrania oraz

że Nagranie to nie jest obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich;

c) Nagranie nie narusza obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia

społecznego ani dobrych obyczajów;

d) wyraża zgodę na oznaczenie Nagrania jego imieniem i nazwiskiem lub też
udostępniania go anonimowo w zależności od uznania Organizatora.

2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu oraz w siedzibie
Organizatora.

3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na

jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w

terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem

wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w

Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia

Konkursu.

7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych w

Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd miejsca siedziby Organizatora.

8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mieć
będą przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach

pokrewnych.


