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REGULAMIN KONKURSU  

„MAGIA KASET I WALKMANÓW” 

 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie 
„Magia kaset i walkmanów” (dalej: „Konkurs”). 

2. Organizatorem konkursu jest Instytut Druckiego – Lubeckiego z siedzibą w 
Warszawie, ul. Cokołowa 4/36, 01-384 Warszawa, NIP: 1132853674 (dalej: 
„Organizator”).  

3. Konkurs będzie prowadzony na portalu społecznościowym Instagram na profilu 
pod adresem https://www.instagram.com/museumofcassettes/. 

4. Celem Konkursu jest budowanie społeczności osób, dla których wspomnienia 
związane z muzyką słuchaną z kaset magnetofonowych i Walkmanów są nadal 
ważne. 

5. Konkurs rozpoczyna się dnia 23.07.2019 r. o godzinie 12.00 i potrwa do 
09.08.2019 r. do godziny 23.30. Rozstrzygnięcie nastąpi 12.08.2019 r. 

6. Regulamin stanowi podstawę Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w 
Konkursie, jak również określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu oraz 
prawa i obowiązki Organizatora. 

7. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień 
Regulaminu. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad 
zawartych w Regulaminie. 

8. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez 
Facebook czy Instagram. 

9. Serwisy Facebook i Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs. 
Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny 
być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator 
zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności 
wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi 
Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.  

 

§2. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.  

2. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:  

a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
b) jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w 

Konkursie; 
c) nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z 

Organizatorem; 
d) zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia; 
e) wykonała Zadanie Konkursowe.  
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3. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych powyższym punkcie 
stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku 
późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo 
do dochodzenia jej zwrotu.  

4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy zgadzają się na przetwarzanie danych 
osobowych przez Instytut Druckiego – Lubeckiego zgodnie z „Polityką 
prywatności” opublikowaną na stronie www.muzeumkaset.pl/kontakt 

5. W ramach Konkursu Uczestnik ma prawo dokonać kilkakrotnego zgłoszenia. 

 

§3. Zasady konkursu 

1. Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu na prywatnym profilu Uczestnika 
w serwisie Instagram własnoręcznie zrobionego zdjęcia, przedstawiającego 
wspomnienie związane z kasetą magnetofonową i/lub Walkmanem.  

2. Zdjęcie może mieć dowolny format i stylistykę.  

3. Do zdjęcia może być dołączony dodatkowy komentarz tekstowy. 

4. Zdjęcie musi być opisane hashtagami: #magiakasety i / lub #magiawalkmana, w 
zależności od zdjęcia, oraz oznaczone @museumofcassettes. 

5. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją 
przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych 
oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez 
Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada 
pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela 
ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań:  

a) zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości 
Uczestnika; 

b) Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w 
żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich; 

c) zadanie Konkursowe przedstawia wyłącznie osobę Uczestnika i wyraża on 
zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z 
Konkursem; 

d) w przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, 
udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do 
celów związanych z Konkursem.  

6. Organizator dokona wszelkich starań, aby materiały publikowane w Konkursie nie 
naruszyły niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. 

7. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na 
potrzeby reklamy Muzeum Kaset w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, 
jaki obejmuje licencja, o której mowa w punkcie poniżej).  

8. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania 
Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń 
terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie 
Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w 
związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu 
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publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, 
udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania 
Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na 
tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi 
dobrami.  

9. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich 
praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie 
Zadań Konkursowych: 

a) niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram,  
b) niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych 

niezgodnie z zasadami Regulaminu,  
c) zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe 

lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;  
d) naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie bądź dobra 

osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób 
trzecich; 

e) zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące 
jakichkolwiek towarów niezwiązanych z kasetami magnetofonowymi lub 
Walkmanami. 

 

§4. Nagrody 

1. Zwycięzcami konkursu zostaną 3 osoby, których zdjęcia najlepiej pokażą nostalgię 
i innych emocje związanych z muzyką słuchaną z kaset magnetofonowych i 
Walkmanów oraz: 

a. ich zdjęcie osiągnie największą liczbę polubień - I kategoria; 

b. ich zdjęcie osiągnie największą liczbę udostępnień - II kategoria; 

c. ich zdjęcie zostało ocenione jako najbardziej artystyczne przez Jury 
Organizatora - III kategoria. 

2. Dopuszczalne jest kilkakrotne zgłoszenie do Konkursu. Jednak Uczestnik ma 
prawo do jednej nagrody.  

3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej do dnia 12.08.2019 r. w 
prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram.  

4. Nagrodą w Konkursie jest zestaw gadżetów promocyjnych Muzeum Kaset, w 
skład których wchodzą: kaseta magnetofonowa, ołówek, czekolada w kształcie 
kasety magnetofonowej oraz koszulka T-shirt z nadrukiem z limitowanej kolekcji 
Muzeum Kaset. 

5. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do dnia 18.08.2019 prywatnej 
wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres 
korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość). 

6. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom listownie, kurierem lub paczkomatem do 
dnia 31.08.2019. 
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7. Nieprzesłanie wymaganych danych w terminie do 18.08.2019 powoduje utratę 
prawa do nagrody przez laureata.  

8. W przypadku utraty prawa do nagrody na warunkach opisanych w punkcie 7, 
nagroda pozostaje własnością organizatora. 

9. Laureatowi nie przysługuje roszczenie o wypłatę nagrody w ekwiwalencie 
pieniężnym ani roszczenie o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę. 

10. Laureat nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. 

 

§5. Reklamacje 

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej w 
czasie trwania Konkursu. 

2. Reklamacje należy kierować na adres mailowy info@muzeumkaset.pl. 

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby 
zgłaszającej reklamację, jak również dokładny opis powodu reklamacji. 

4. Rozpatrzenie reklamacji oraz wysłanie odpowiedzi nastąpią w terminie do 14 dni 
od dnia otrzymania przez Organizatora reklamacji. Zawiadomienie o sposobie 
rozpatrzenia reklamacji przekazane zostanie w formie elektronicznej. 

5. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna, co nie wyłącza 
prawa Uczestnika do dochodzenia swoich praw zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami. 

 

§6. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest portalu Facebook na profilu Muzeum Kaset – 
Museum of Cassettes w dziale notatki oraz na stronie internetowej 
www.muzeumkaset.pl/kontakt. 

2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie 
oświadczenia o rezygnacji na adres e-mail info@muzeumkaset.pl. Rezygnacja 
laureatów powoduje utratę prawa do przyznanych nagród. 

3. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany 
Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub 
unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją 
kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy 
i wiążą Organizatora oraz Uczestnika. 

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie 
powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa. 
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