
REGULAMIN KONKURSU Cadenza #SpotkaniePrzyFortepianie 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1) Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad 

jego prawidłowym przeprowadzeniem oraz procesu reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”). 

2) Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Cadenza #SpotkaniePrzyFortepianie” (dalej: „Konkurs”). 

3) Organizator oraz koordynator i administrator danych – Fulco System sp. z o.o., z siedzibą w 

Gliwicach, ul. Portowa 16J, 44-100 Gliwice, NIP: 9691618396, REGON: 364250350 (dalej: 

„Organizator”). 

4) Konkurs organizowany jest za pośrednictwem strony internetowej Organizatora, adres: 

http://www.cadenza-piano.pl/konkurs/ (dalej: „Strona konkursowa”), 

oraz z wykorzystaniem portali społecznościowych ‘Facebook’ oraz ‘Instagram’, w szczególności profili 

należących do Organizatora: 

https://www.facebook.com/cadenzapolska/ 

https://www.instagram.com/cadenzapolska/ 

(dalej: „Profile Organizatora”). 

5) Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

6) Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 12.06.2021 r., do dnia 11.07.2021 r., przy czym: 

a) zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane do dnia 11.07.2021 r. godz. 23:59, 

b) czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą 

się do dnia 23.07.2021 r. 

7) Organizator Konkursu zobowiązuje się ufundować nagrody określone szczegółowo w Regulaminie. 

8) Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani 

przeprowadzany przez serwis Instagram lub Facebook, ani w żaden inny sposób nie jest z nim 

związany. Serwis Instagram lub Facebook nie ponosi odpowiedzialności za organizacje i prowadzenie 

niniejszego konkursu. 

9) Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której 

wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (t.j. Dz.U.2018.165 z późn. zm.). 

10) Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego 

(t.j. Dz.U.2017.459 z późn. zm.). 

11) Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien 

zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do konkursu, zobowiązuje się do 

przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, 

które uprawniają go do udziału w Konkursie. Przesłanie zgłoszenia do konkursu oznacza jednoczesną 

akceptację przez uczestnika postanowień Regulaminu. 
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§2 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1) Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu 

art. 221 kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2017.459 z późn. zm.), która podczas trwania konkursu spełnia 

następujące warunki: 

a) jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

b) jest osobą posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych i posiada zgodę opiekuna 

prawnego na uczestnictwo w Konkursie; 

b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 

c) zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu; (dalej: „Uczestnik”). 

2) Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. 

Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje jego nieważność. 

3) W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta 

osobistego w serwisie Facebook lub Instagram. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie 

zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, ani za pośrednictwem ich kont. Niedopuszczalne jest 

dokonywanie zgłoszeń z więcej niż jednego konta osobistego przez jednego Uczestnika. Organizator 

zastrzega, że w takich przypadkach Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z 

Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie. 

4) Wyjątkiem od niemożności zgłoszenia Uczestnika z więcej niż jednego konta jest sytuacja, gdy 

Uczestnik jest dodatkowo zgłoszony w ramach grupy Uczestników (duet, zespół, itp.). 

5) Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin tych osób. 

Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się:̨ wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, małżonków, a także osoby pozostające z ww. osobami w stosunku przysposobienia. 

5) W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie 

Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych 

w serwisie Facebook lub korzystanie z dodatkowego oprogramowania w celu manipulowania 

udziałem w Konkursie wynikiem Konkursu, Uczestnik może zostać ́wykluczony z Konkursu. 

§ 3 

KOMISJA KONKURSOWA 

1) Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 

dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i 

wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). 

2) W skład Komisji wejdą 3 (słownie: trzy) osoby wskazane przez Organizatora. 

3) Komisja wybierze jednego zwycięzcę tygodnia dla każdej z nagród tygodnia oraz jednego zwycięzcę 

finałowego dla każdej z nagród finałowych. Komisja dokonując wyboru będzie kierowała się 

kryterium kreatywności, oryginalności i poziomu artystycznego wykonania oraz dodatkowymi 

kryteriami określonymi dla poszczególnych rodzajów nagród. 

 



§ 4 

ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

1) W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie 

warunki określone w Regulaminie, w szczególności: 

a) posiadać własne konto w internetowym portalu społecznościowym Facebook lub Instagram 

prowadzone zgodnie z regulaminem ww. serwisów (dalej: „Profil Uczestnika”); 

b) nagrać swoje wykonanie o długości do 60 sekund dowolnego utworu muzycznego na fortepianie 

Cadenza, który znajduje się w dniach 12.06.2021 – 11.07.2021 pod siedzibą Teatru Śląskiego im. St. 

Wyspiańskiego w Katowicach przy ulicy Rynek 10, opublikować nagranie na Profilu Uczestnika w 

serwisie Facebook lub Instagram, oznaczyć w poście z nagraniem profil Organizatora 

(@cadenzapolska), Teatru Śląskiego (@teatrslaski) i hashtag konkursowy #SpotkaniePrzyFortepianie 

oraz wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu, poprzez przesłanie do Organizatora za 

pośrednictwem komunikatorów na Profilach Organizatora klauzuli o treści „Oświadczam, iż 

przeczytałem/łam regulamin konkursu i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

mojego Facebook ID lub Instagram ID przez Fulco System sp. z o.o. w celu realizacji konkursu na 

zasadach opisanych w Regulaminie”. 

2) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika oraz usuwania zgłoszeń 

konkursowych, w szczególności w następujących przypadkach: 

a) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw 

autorskich; 

b) gdy wyniki zostały uzyskane dzięki oszustwom wobec Organizatora lub innych Uczestników 

Konkursu; 

c) gdy wykonania zawierają wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, propagandowe, religijne lub 

treści sprzeczne z prawem oraz naruszające jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności 

dobra osobiste i prawa autorskie oraz zawierające w Odpowiedzi Konkursowej treści reklamowe 

dotyczące podmiotów innych niż Organizator oraz gdy uczestnik nie posiada praw autorskich lub 

praw zależnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w 

Regulaminie; 

d) gdy niemożliwe jest jednoznaczne zidentyfikowanie Uczestnika na nagraniu konkursowym. 

3) Uczestnicy mogą zadawać ewentualne pytania dotyczące Konkursu oraz jego przebiegu w formie 

wiadomości prywatnej na portalu Facebook lub Instagram adresowanej do administratora 

‘cadenzapolska’ (adres: https://www.facebook.com/cadenzapolska/ oraz 

https://www.instagram.com/cadenzapolska/). 

§ 5 

NAGRODY 

1) Nagrodami w konkursie są: 

a) Nagrody tygodnia: 

I. Zestawy składające się z dwóch Voucherów wymiennych na dwa bilety na wybrany spektakl Teatru 

Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w sezonie 2021/2022. 

https://www.facebook.com/cadenzapolska/
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II. Zestawy składające się z leżaka plażowego oraz skrzynki (12 szt.) wybranego napoju z asortymentu 

producenta napojów ONLEMON. 

III. Zestawy składające się z gadżetów marki BMW od dealera BMW Gazda Group. 

IV. Głośnik przenośny Bluetooth JBL Charge 4 w kolorze czarnym. 

Nagrody tygodnia będą przyznawane czterokrotnie w terminach: 

- dwukrotnie 28 czerwca (dla nagrań opublikowanych do 27 czerwca), 

- 5 lipca (dla nagrań opublikowanych między 28 czerwca a 4 lipca), 

- 12 lipca (dla nagrań opublikowanych między 5 a 11 lipca). 

b) Nagrody główne: 

I.  Realizacja teledysku studyjnego obejmująca reżyserię, rejestrację, produkcję i promocję teledysku 

przez Fundację Film Inkubator. 

II. Dwa bilety na wydarzenie ‘Secret Party’ organizowane przez restaurację SecretIn w Gliwicach. 

Laureat nagrody zostanie wyłoniony spośród wszystkich Uczestników, a kryterium oceny będzie 

stanowiło przede wszystkim oryginalność i pomysłowość wykonania. 

III. Zaproszenie na kolację all-inclusive dla dwóch osób oraz gadżety firmowe od restauracji SecretIn 

w Gliwicach. 

Laureat nagrody zostanie wyłoniony spośród Uczestników, które dokonają zgłoszenia jako DUET. 

IV. Hulajnoga elektryczna Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Black. 

Informacja o wybraniu laureatów nagród głównych zostanie podana nie później, niż 17.07.2021. 

2) Jeden Uczestnik może wygrać więcej niż jedną nagrodę w Konkursie, jednak nie może wygrać dwa 

razy tej samej nagrody podczas całego okresu jego trwania. 

3) Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ̨ani na nagrodę ̨innego 

rodzaju. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych cech nagród, takich, jak np. 

kolor, wielkość, kształt czy rodzaj nagrody. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-

promocyjnych dotyczących niniejszego Konkursu mają charakter poglądowy. 

4) Zwycięzca Konkursu nie może zrzec się części Nagrody, zrzeczenie się części Nagrody oznacza 

zrzeczenie się całości Nagrody. 

5) W przypadku, gdy zwycięzcą Konkursu jest osoba niepełnoletnia, zwycięzca taki zobowiązany jest 

w ciągu 24 godzin od publikacji wyników Konkursu przesłać na adres: instagram@fulco.pl skan 

oświadczenia obejmującego pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy Konkursu 

będącego osobą niepełnoletnią na udział w Konkursie. 

§ 6 

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ 

1) Powiadomienie Zwycięzców nagród tygodnia nastąpi dzień po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń 

z danego tygodnia w formie odpowiedzi na zgłoszenie Zwycięzców. 

2) Powiadomienie Zwycięzców nagród głównych nastąpi do dnia 16.07.2021 r. w formie odpowiedzi 

na zgłoszenie Zwycięzcy. 



3) Zwycięzca w następstwie otrzymania Powiadomienia, zobowiązany jest do wysłania w terminie 2 

dni, w formie wiadomości prywatnej na portalu Facebook lub Instagram adresowanej do 

administratora Profili Organizatora następujących informacji: dane osobowe Uczestnika, czyli imię i 

nazwisko, adres zamieszkania, oraz numer telefonu wraz z adnotacją: „Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych w celu wysłania nagrody konkursowej na zasadach 

opisanych w Regulaminie”. 

4) Jeśli Zwycięzca w ciągu 2 dni nie wyśle powyższych informacji w wiadomości prywatnej i nie poda 

niezbędnych danych do przekazania nagrody, wówczas Jury wybierze w ciągu 2 dni kolejnych 

Zwycięzców konkursu, a procedura wydania nagrody jest identyczna dla nowego Zwycięzcy, jak 

wspomniana powyżej. 

5) Nagroda zostanie przesłana na wskazany przez Zwycięzcę adres zamieszkania. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności z powodu podania przez Zwycięzcę błędnego adresu zamieszkania, lub 

zmiany adresu zamieszkania. 

6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy 

wygranej z powodów, takich jak problemy techniczne lub brak dostępu do profilu na w serwisie 

Facebook lub Instagram, z którego dokonano zgłoszenia. 

§7 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1) Administratorem Państwa danych osobowych Fulco System sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, ul. 

Portowa 16J, 44-100 Gliwice, NIP: 9691618396, REGON: 364250350 („Administrator danych”). 

2) We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez 

Administratora danych prosimy o kontakt pod adresem email: instagram@fulco.pl. 

3) W związku z uczestnictwem w konkursie marketingowym zbieramy Państwa dane 

w zakresie: 

a) identyfikator Uczestnika Konkursu na portalu „Facebook” i „Instagram”; 

b) w przypadku Zwycięzców Konkursu (wysyłka nagrody) oraz obsługi reklamacyjnej: imię, nazwisko, 

adres zamieszkania, adres email, numer telefonu; 

4) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) uczestnictwa w Konkursie marketingowym (na podstawie udzielonej zgody); 

b) wyłonienia oraz ogłoszenia Zwycięzcy Konkursu oraz wysyłki nagrody (na podstawie udzielonej 

zgody); 

5) Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej organizacji w bieżących sprawach dotyczących działalności 

Administratora danych odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: 

a) dostawcy usług prawnych i doradczych wspierających Administratora danych w dochodzeniu 

należytych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne); 

b) dostawcy usług zaopatrujących Administratora danych w rozwiązania techniczne oraz 

organizacyjne, wspierających procesy biznesowe (w szczególności dostawcy usług informatycznych, 

firmy kurierskie i pocztowe, firmy hostingowe). 



6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich 

przetwarzania. W przypadku roszczeń, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu 

przedawnienia tych roszczeń, wynikającego z kodeksu cywilnego. Po upływie tych terminów Państwa 

dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji. 

7) Przysługuje Państwu, jako Uczestnikowi konkursu, prawo dostępu do treści Państwa danych, ich 

sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego 

administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku potrzeby 

skorzystania z tych uprawnień prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych. 

Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego 

przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa 

w Konkursie. 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. 

10) W każdym momencie możecie Państwo dokonać wycofania złożonej wcześniej zgody poprzez 

złożenie stosownego oświadczenie w formie dokumentowej umożliwiającej zapoznanie się z jego 

treścią przez Organizatora. 

§ 8 

PRAWA AUTORSKIE 

1) Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu wyłącznie treści własnego autorstwa (własne wykonania 

dowolnego utworu muzycznego). Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie 

treści, z uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, 

Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym 

etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania 

Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem. 

2) Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub 

osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Zgłoszeniem Konkursowym w ramach 

zgłoszenia konkursowego. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie 

poniósł Organizator w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji 

wadliwej – w związku z naruszeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim – treści. 

3) Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Komisję 

Konkursową, że jego zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku 

zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do 

wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku 

Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem. 

4) Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora lub na jego zlecenie wszelkich zmian, 

przeróbek i innych modyfikacji Zadania Konkursowego, zgodnie z potrzebami Organizatora. 

5) Zadanie Konkursowe przesłane przez Uczestników mogą zostać umieszczone w Internecie lub 

wykorzystane w katalogach Organizatora lub innych jednostek współpracujących z Organizatorem 

bez podawania nazwiska autora, na co Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę. 



6) Dokonanie Zgłoszenia zgodnie z zasadami Regulaminu równoznaczne jest z udzieleniem 

Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na 

korzystanie z nadesłanej pracy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w celach związanych z 

organizacją Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych poprzez: 

a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co 

obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną, 

b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi, 

c) publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych), 

d) wielokrotne publiczne wystawienie, 

e) eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub 

satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych, 

f) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym, 

g) wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy produktów Organizatora, 

h) wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych 

utworów w sposób wskazany w pkt. od a) do g), 

i) bez względu na ilość nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy, oraz zobowiązaniem się do 

niewykonywania autorskich praw osobistych do Zadania Konkursowego względem Organizatora, w 

szczególności wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęcia bez podawania imienia, nazwiska lub 

pseudonimu twórcy. 

7) Z chwilą wydania nagród Organizator nabywa własność egzemplarza nagrodzonych prac oraz 

majątkowe prawa autorskie do tych prac bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych na polach 

eksploatacji wskazanych w ust. 6 powyżej. Z chwilą określoną w zdaniu poprzedzającym Uczestnik 

udziela Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań pracy 

konkursowej w rozumieniu art. 2 Prawa autorskiego, dokonanych przez Organizatora lub na jego 

zlecenie, a także przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich. 

8) W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunek osób, Uczestnik publikując Zadanie 

Konkursowe oświadcza, iż wyraża zgodę na wielokrotne wykorzystywanie wizerunku zawartego w 

tym Zadaniu Konkursowym na wszelkich polach eksploatacji określonych w ust. 6. Zgoda niniejsza nie 

jest ograniczona czasowo i terytorialnie. 

9) Jeżeli Zadanie Konkursowe zawiera wizerunek osób trzecich, Uczestnik oświadcza, iż posiada zgodę 

do wykorzystania wizerunku tych osób. 

§ 9 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1) Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na 

piśmie w czasie trwania Konkursu oraz nie później niż ̇do 7 dni od zakończenia Konkursu (o 

zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego). 



2) Pisemna reklamacja powinna zawierać ́imię,̨ nazwisko, adres do korespondencji i adres e-mail 

Uczestnika podany przy rejestracji oraz dokładny opis, uzasadnienie reklamacji oraz żądanie 

określonego zachowania się Organizatora. Reklamacja powinna być ́przesłana na adres ul. Portowa 

16J, 44-100 Gliwice, z dopiskiem Konkurs „Cadenza #SpotkaniePrzyFortepianie”. 

3) Reklamacje rozpatrywane będą ̨pisemnie w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. 

4) Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji Konkursowej na piśmie na adres podany 

w reklamacji. 

5) Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego 

dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora pod adresem ul. Portowa 16J, 44-100 

Gliwice oraz na stronie http://www.cadenza-piano.pl/konkurs/. 

2) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia 

warunków Uczestnika oraz zasad uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu, 

informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną ̨zamieszczone na stronie  http://www.cadenza-

piano.pl/konkurs/ w taki sposób, że każdy Uczestnik będzie miał do niego dostęp. 

3) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się ̨przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego. 

4) O dotrzymaniu terminu nadesłania wiadomości, informacji, korespondencji lub innej przesyłki 

przewidzianej Regulaminem decydować ́będzie data nadania, chyba że inaczej zastrzeżono w treści 

niniejszego Regulaminu. 

5) Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny miejscowo właściwy dla Gliwic. 

6) Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.06.2021 r. 
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