Konkurs Dwuletniej Szkoły Realizacji Nagrań ROE
„Wygraj bezpłatną naukę w Dwuletniej Szkole Realizacji Nagrań”
REGULAMIN
1. Konkurs Dwuletniej Szkoły Realizacji Nagrań ROE (Fundator) „Wygraj naukę w Dwuletniej Szkole Realizacji
Nagrań" podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującym przepisom prawa.
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich posiadających pełne prawo do czynności prawnych,
obywateli i mieszkańców Polski. W Konkursie mogą brać udział tylko te osoby, które w dniu 1 września 2019 roku
będą miały ukończone 18 lat.
3. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i przeprowadzony będzie na łamach numeru 08/2019 magazynu Estrada i
Studio (Patron), w którym opublikowany zostanie kupon konkursowy i informacje związane z wykonaniem pracy
konkursowej.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
- podanie prawdziwych danych osobowych: imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, e-maila i numeru telefonu;
podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, albo nie podanie ich w ogóle powoduje wykluczenie
z konkursu,
- wyrażenie zgody, w przypadku otrzymania nagrody, na opublikowanie w numerze 10/2019 magazynu Estrada i
Studio swojego imienia, nazwiska i miejscowości, zdjęcia (jeśli zostało przysłane wraz z pracą) oraz informacji o
otrzymanej nagrodzie,
- wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem
konkursu oraz z prawem ich dalszego udostępniania przez Organizatorów.
5. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych
jest dobrowolne, a każdemu z uczestników konkursu przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich
poprawienia. Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO z dnia 27 kwietnia 2016r. (UE) 2016/679 informujemy, że
administratorem Pani/Pana Danych jest Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o. z/ z siedzibą we Wrocławiu przy
ul. Uniwersyteckiej 1; przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich wglądu,
aktualizowania lub ich poprawiania w każdym czasie; w przypadku stwierdzenia , że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
Pana/Pani dane będą przetwarzane w okresie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu zgodnie z
regulaminem konkursu fotograficznego Wygraj naukę w Dwuletniej Szkole Realizacji Nagrań".
6. Przesłanie pracy wraz z kuponem jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ewentualne wykorzystywanie
tejże pracy w celach promocyjnych konkursu przez Organizatorów. Majątkowe prawa autorskie pozostają przy ich
twórcach.
7. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
8. Nagroda w konkursie nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.
9. Osoba, której zostanie przyznana nagroda o wartości powyżej 760 zł jest zobowiązana zapłacić podatek
tytułem podatku dochodowego nie później niż w dniu odebrania nagrody
10. Nagrodą główną w Konkursie jest bezpłatna nauka w Dwuletniej Szkole Realizacji Nagrań dla jednej osoby,
prowadzonej przez Regionalny Ośrodek Edukacji (ROE). Zwycięzca Konkursu ma prawo wyboru miejsca swojej
nauki w następujących miastach: Wrocław, Poznań, Warszawa, Katowice.
11. Nagrodę, w postaci bezpłatnej nauki w Dwuletniej Szkole Realizacji Nagrań, prowadzonej przez Regionalny
Ośrodek Edukacji (ROE) funduje i realizuje w praktyce Fundator. Nagrodę (bezpłatną naukę i rabat) należy
wykorzystać tylko w tegorocznej w rekrutacji 2019/2020.
12. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres: Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o., ul.
Ruska 47/48a, lok. 6, 50-079 Wrocław, z dopiskiem „Konkurs ROE/EiS”., do dnia 14 września 2018 roku: pracy
konkursowej w postaci pliku WAV na płycie CD/DVD, wypełnionego oryginalnego kuponu pochodzącego z
magazynu Estrada i Studio 08/2019, opisu zawierającego wykaz wykorzystanych narzędzi oraz zakres
wykonanych czynności.
13. Honorowane będą wyłącznie oryginalne kupony wydrukowane w magazynie Estrada i Studio 08/2019.
14. Organizatorzy powołają Jury konkursu, składające się z przedstawicieli Fundatora ( Szkoły Artystyczne ROE)
oraz Patrona (Estrada i Studio).
15. Podczas obrad Jury wybierze jednego laureata nagrody głównej.
16. Wyniki konkursu głównego zostaną ogłoszone na łamach magazynu Estrada i Studio 10/2019.

17. Prawo do skorzystania z nagrody głównej ma jedynie ta osoba, której dane znajdują się na kuponie
towarzyszącym zwycięskiej pracy. W celu dokonania identyfikacji osoby uprawnionej do odbioru nagrody, winna
ona okazać dokument tożsamości zgodny z danymi zawartymi na przesłanym kuponie konkursowym.
Weryfikacja oraz wybór jej miejsca i czasu leży w gestii Fundatora.
18. Jeśli w terminie 14 dni od powiadomienia laureata o wygraniu nagrody nie potwierdzi on chęci jej
wykorzystania, prawo do nagrody wygasa. Wobec braku potwierdzenia chęci skorzystania z nagrody w wyżej
wymienionym terminie pozostaje ona do dyspozycji Organizatorów konkursu.
19. Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do
Patrona konkursu na adres: Estrada i Studio, AVT Korporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa w terminie
14 dni od dnia opublikowania wyników konkursu - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla
pocztowego).
20. Reklamacje, które wpłyną po upływie wymaganego terminu nie będą rozpatrywane.
21. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatorów w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
22. Decyzja Organizatora konkursu w sprawie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.
23. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Fundatora i Patrona oraz członkowie rodzin tych
pracowników.

