REGULAMIN KONKURSU GITAROWEGO TUTORE

(dalej „Regulamin”)
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§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Przewidziany Regulaminem Konkurs prowadzony jest pod nazwą: „KONKURS
GITAROWY TUTORE” (dalej „Konkurs”).
2. Konkurs organizowany jest przez Music & More sp. z o.o. ul. Wróblewskiego
19A/8 93-578 Łódź NIP: 727-281-21-93 REGON: 366891567, właściciela platformy
Tutore.eu.
4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Rozpoczęcie konkursu następuje w środę 03.11.2021 o godzinie 00:00. Ostateczny termin nadsyłania prac to 12.11.2021 godzina 23:59.
6. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna zamieszkała na terytorium
Polski (dalej „Uczestnik”), będąca uczniem grupy stałej kursu gitarowego
Tutore.
7. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia, Uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych udostępnionych w Konkursie.
8. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega
rygorom określonym w w/w ustawie.
9. Serwis Facebook oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem:
www.facebook.com
Serwis Instagram oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem
www.instagram.com
10. O zwycięstwie w Konkursie zadecyduje Jury, które stanowią wszyscy nauczyciele kursu gitarowego Tutore.
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§2 ZASADY KONKURSU
1. Zadaniem Uczestników jest wykonanie i przesłanie zdjęcia siebie w przebraniu swojego ulubionego rockmana lub nawiązującego do jakiegoś teledysku.
2. Prace należy przesyłać do północy 12.11.2021. na adres:
konkurs.gitara@teacher.tutore.eu.
3. Należy przesłać tylko jedno zdjęcie danego ucznia.
4. Praca nie musi być wykonana samodzielnie.
5. Plik powinien być zapisany w formacie JPG pod nazwą według wzoru:
NAZWISKO NAUCZYCIELA_DZIEŃ TYGODNIA_GODZINA ZAJĘĆ_ IMIĘ _NAZWISKO
DZIECKA_TYTUŁ PRZEBRANIA
np. NAUCZYCIEL_GITAROWY_WT_16:10_JANEK_KOWALSKI_MICK_JAGGER
8. Nieopisanie pliku lub opisanie pliku nieprawidłowo może skutkować dyskwalifikacją pracy ze względu na niewystarczającą ilość danych
§3 PRZEBIEG KONKURSU
1. W drugiej połowie listopada zostanie wybranych od 10-20 najciekawszych
propozycji przebrania.
2. Wybrane prace opublikowane zostaną na stronie facebookowej i instagramie Tutore do 24.11.2021.
3. Decyzję o wyborze zwycięzców konkursu podejmie wspólnie Jury złożone
z członków teamu gitary Tutore.
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§4 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych będą brane pod uwagę kryteria przestrzegania zasad Konkursu oraz zasad kultury osobistej.
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez zespół teamu gitary Tutore i poinformowani o wygranej w poście na stronie Facebookowej i Instagramowej
Tutore do dnia 24.11.2021.
3. Jury oceni zdjęcia pod kątem inwencji i zaangażowania uczestników.
4. Nagrodą w konkursie będzie możliwość wybrania utworu swojego ulubionego artysty, którego fragment zostanie przećwiczony na zajęciach. Dodatkowo autor najlepszego zdjęcia będzie mógł wyznaczyć do wyzwania swojego
nauczyciela.
5. W razie pytań skontaktuj się z nami poprzez adres:
konkurs.gitara@teacher.tutore.eu
§5 NAGRODY
Nagrodą w konkursie będzie możliwość wybrania utworu swojego ulubionego
artysty, którego fragment zostanie przećwiczony na zajęciach. Dodatkowo
autor najlepszego zdjęcia będzie mógł wyznaczyć do wyzwania swojego
nauczyciela.
§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.
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§7. PRAWA AUTORSKIE
Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnicy udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia Konkursowego w celach związanych z Konkursem oraz w celach promocyjnych kursu, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie
w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym za pośrednictwem strony Tutore na Facebooku, Instagrama Tutore oraz strony www.tutore.eu
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