
REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ PIOSENKĘ SKOMPONOWANĄ DLA TWOJEGO DZIECKA” - mamrytmiczka.pl  

 

Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem konkursu jest Natalia Przewoska-Frydrych, autorka bloga mamarytmiczka.pl, zwana dalej jako 

Organizator.  

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.  

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem 

towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.  

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/mamarytmiczka (zwanej dalej “Fanpage”)  

Warunki uczestnictwa  

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie (czyli uczestnik musi mieć skończone 18 lat). 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. 

3. Każdy z Uczestników może zgłosić się do udziału w konkursie, zostawiając maksymalnie jedną odpowiedź na 

pytanie konkursowe. 

4. Konkurs trwa od 01.08.2020 do 09.08.2020 do godziny 23:59. 

5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 09.08.2020 za pośrednictwem Fanpage’a.  

6. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony 

Facebook’a. 

Zadanie konkursowe  

1. Zadanie konkursowe polega na napisaniu w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie: 

Dlaczego umuzykalnienie mojego dziecka jest dla mnie ważne? 

2. W konkursie zostanie wybrany jeden Zwycięzca.  

3. Organizator wybierze komentarz, który jego zdaniem jest najciekawszy. W ten sposób zostanie wyłoniony 

Zwycięzca konkursu.  

4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem 

wiadomości wysłanej na Facebooku. 

 

Nagroda  

1. Nagrodą w konkursie jest piosenka skomponowana przez Natalię Przewoską-Frydrych. Zwycięzca otrzyma na 

swój adres mailowy: 

• Nagranie piosenki w formacie mp3 (wokal+pianino), 

• Nagranie wersji instrumentalnej piosenki w formacie mp3, 

• Tekst piosenki w formacie PDF. 

2. Piosenka zostanie skomponowana z uwzględnieniem imienia dziecka oraz głównego obszaru jego 

zainteresowań.  

3. Po zakończeniu konkursu Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą. Zwycięzca przekaże Organizatorowi 

szczegóły potrzebne do skomponowania piosenki (patrz punkt 2) oraz swój adres mailowy.  

4. Nagroda zostanie wysłana na adres mailowy Zwycięzcy w terminie do 30 dni od ogłoszenia wyników 

konkursu.  

5. Zwycięzca nie ma wpływu na inne składowe piosenki, niż uwzględnienie w tekście imienia oraz głównego 

obszaru zainteresowań dziecka. Organizator może wziąć pod uwagę sugestie dotyczące tekstu. Nie ma 

możliwości dokonania zmian w piosence po jego przesłaniu do Zwycięzcy konkursu.  

6. Prawa autorskie do utworu oraz nagrań należą w całości do Natalii Przewoskiej Frydrych, autorki bloga 

mamarytmiczka.pl (zwanej Organizatorem). 

7. Piosenka jest nagrywana i montowana w warunkach domowych, nie w profesjonalnym studiu nagrań.  

8. Nagroda może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych Zwycięzcy.  

9. Nie ma możliwości zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny. 

http://www.facebook.com/mamarytmiczka


10. Zwycięzca może opublikować nagrania w swoich mediach społecznościowych z uwzględnieniem autora 

(Facebook, Instagram). Aby opublikować piosenkę w innych miejscach, potrzebna jest zgoda Organizatora.  

11. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage. Udział w Konkursie oznacza zgodę na publikację 

imienia i nazwiska w przypadku wygranej (również na stronie mamarytmiczka.pl). 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po 

stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.  

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za 

zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.  

14. 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, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

Reklamacje  

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w 

czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.  

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.  

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie 

reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana na adres mailowy Organizatora (kontakt@mamarytmiczka.pl) 

z dopiskiem “Konkurs na facebooku” 

4.  Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni.  

Postanowienia końcowe  

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne 

przepisy prawa.  

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo 

dla siedziby Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach 

będzie zamieszczona na Fanpage’u. 

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem 

społecznościowym Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. 

5. Udział w Konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail) w 

celu przesłania nagrody drogą elektroniczną przez Organizatora. Organizator zobowiązuje się do usunięcia 

danych osobowych w dniu wysłania nagrody. 

6. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 


