
Bitwa Muzyczna: 
 
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Regulamin określa zasady konkursu dla uczestników „Bitwy Muzycznej” (dalej 
„Konkurs”).  

2. Organizatorami konkursu są: 
 
Fundacja Przylądek Nadziei, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężnej 114s/1, wpisana do 
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego a także do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383632, 
NIP: 8982189396 
 
oraz 
 
Barista S.A. z siedzibą przy ul. Złotej 59, 00-120 w Warszawie, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 0000368581, NIP 5262847792, REGON 140079792, posługująca się 
nazwą handlową Hard Rock Cafe. 
 
(dalej „Organizatorzy”) 
 

3. Konkurs jest prowadzony na scenie na placu Gołębim we Wrocławiu. 
4. Konkurs odbywa się w dniu 7.09.2019 r.  

 
§2. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna lub grupa osób fizycznych, 
zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej Uczestnik), które 
ukończyły 18 lat, mające pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. Uczestników (w liczbie 8) do udziału w konkursie zapraszają Organizatorzy. 
3. Zaproszony Uczestnik ma 7 dni kalendarzowych na potwierdzenie udziału w Konkursie. 

W przypadku rezygnacji lub braku potwierdzenia, Organizatorzy zapraszają do udziału 
kolejnego Uczestnika. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz 
inne podmioty bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu. 

5. Dane osobowe uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych oraz wszelkimi przepisami, w szczególności postanowieniami 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 
„RODO”). Dane osobowe uczestnika Konkursu są przetwarzane na potrzeby 
przygotowania oraz przeprowadzenia Konkursu, w tym wszystkich czynności 
związanych z wyborem zwycięzcy Konkursu, wręczeniem nagrody oraz dopełnieniem 



związanych z tym obowiązków podatkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest art. 6 ust. 
1 lit. a), lit. c) i lit. f) RODO. 

6. Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie jednocześnie wyraża zgodę na 
przetwarzanie przez Organizatora (lub inne podmioty współpracujące z Organizatorem 
wyłącznie w celach określonych w niniejszym Regulaminie) danych osobowych 
Uczestnika w celu realizacji Konkursu w zakresie wskazanym powyżej. Uczestnik 
Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo 
sprostowania, usunięcia, przeniesienia danych osobowych, jak również prawo do 
żądania ograniczenia takiego przetwarzania oraz do złożenia skargi właściwemu 
organowi nadzoru - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne 
do wzięcia udziału w Konkursie. Administratorem danych osobowych uczestników 
Konkursu są Organizatorzy. 

8. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez Organizatorów do momentu 
odebrania nagrody przez Zwycięzcę Konkursu. 

9. W oparciu o dane osobowe Uczestnika Organizatorzy nie będą podejmować wobec 
Uczestnika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 
profilowania. 

 
§3. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA 
 

1. Nagrodą w konkursie jest zorganizowanie przez Hard Rock Cafe koncertu dla 
zwycięzcy. Koncert ten odbędzie się na scenie w klubie Hard Rock Cafe przy ul. Rynek 
25 we Wrocławiu. 

2. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę 
rzeczową. 

3. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez publiczność uczestniczącą w „Bitwie Muzycznej”.   
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odebrania nagrody przez 

Zwycięzcę. 
 
§4. PRZEBIEG KONKURSU 
 

1. Zadaniem Uczestników jest wykonanie od 1 do 3 własnych, autorskich utworów na 
scenie w trakcie Bitwy Muzycznej na własnych instrumentach muzycznych. 

2. Każdy Uczestnik ma maksymalnie 10 minut na wniesienie i podpięcie swoich 
instrumentów muzycznych. 

3. Każdy Uczestnik ma 3 minuty na wykonanie utworu. Po upływie 3 minut Organizatorzy 
sygnalizują zakończenie rundy. 

4. Uczestnicy podzieleni zostaną na cztery pary, następnie konkurs rozgrywany jest w 
formule „przegrywający odpada”.  

5. Po każdym pojedynku widzowie, którym spodobał się wykonany utwór, zostaną 
zważeni. 

6. Do kolejnej rundy przechodzi ten Uczestnik, który po swoim występie uzyska wyższy 
wynik ważenia widzów. 

7. W każdej rundzie Uczestnik musi wykonać inny utwór.  
8. Zwycięzcą konkursu zostaje Uczestnik, który wygra trzecią, finałową rundę. 



9. Utwory konkursowe nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych 
osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. 

10. Wynik konkursu zostanie ogłoszony po występie ostatniego Uczestnika. 
 
 
 
§5. REKLAMACJE 
 

1. Reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu można przesyłać w formie elektronicznej 
na adres e-mail: fundacja@naratunek.org w terminie nie późniejszym niż 14 dni od 
daty ogłoszenia wyników konkursu. 

2. Reklamacje przesłane po terminie nie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane. 
3. Decyzje dotyczące reklamacji będą podejmowane przez Organizatora. Uczestnik 

zgłaszający reklamacje zostanie poinformowany o decyzji drogą elektroniczną w 
terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. 

 
§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę jego Uczestnika na warunki określone 
niniejszym Regulaminem. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej 
www.naratunek.org/bitwa-muzyczna. 

2. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Konkursu Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo do dokonywania wiążących interpretacji przedstawionych w niniejszym 
Regulaminie zasad i warunków. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym 
Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Organizatora. 

5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 
grach hazardowych. 

6. Organizatorzy mają prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu lub 
wprowadzenia do niego istotnych zmian. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 
poszczególnych czynności konkursowych. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane 
na stronie internetowej www.naratunek.org/bitwa-muzyczna. Poinformowanie o 
zmianach nastąpi nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego 
Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mogą spowodować utraty praw nabytych przez 
Uczestników do dnia wprowadzenia zmiany. 

 


