
Konkurs Walentynkowy  

 

Z okazji Walentynek i dlatego, że bardzo Was lubimy przygotowaliśmy konkurs z 

wyjątkowymi podwójnymi zaproszeniami na koncerty Pawbeats Orchestra i Ani Karwan. 

Zaczynamy zabawę. 

Napiszcie nam kogo chcielibyście zabrać na wybrany koncert i dlaczego. Wybierzemy 

najfajniejsze i najbardziej kreatywne komentarze, a laureatom podarujemy 3 podwójne 

zaproszenia na dowolny koncert z trasy Pawbeats Orchestra i 3 podwójne zaproszenia na 

dowolny koncert z trasy „Wszystko” Ani Karwan, organizowane przez naszą agencję. 

Czekamy na Wasze odpowiedzi. Dobrej zabawy! 

Zasady konkursu: 

1.) Napisz w komentarzu kogo i dlaczego chciałbyś/chciałabyś zabrać na koncert. Dopisz na 

czyj koncert: Pawbeats Orchestra czy Ani Karwan chcesz pójść i w jakim mieście. 

Koncerty organizowane przez Agencję Muzyczną Union znajdziecie na liście wydarzeń FB 

(https://www.facebook.com/pg/MusicUnionAgency/events/?ref=page_internal). 

2.)  Polub i udostępnij publicznie post konkursowy na swojej tablicy. 

3.)  Polub nasz fanpage (https://www.facebook.com/MusicUnionAgency/) 

 

Konkurs trwa od 11.02.2020 od godziny 15.00 do 13.02.2020 do godziny 18:00. 

 

 

Regulamin konkursu „Konkurs Walentynkowy” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

Organizatorem konkursu jest Agencja Muzyczna Union zwana dalej "Organizatorem". 

Konkurs trwa od 11 lutego 2020 r. (od godziny 15.00) do 13 lutego 2020 r. (do godziny 

18.00). Wyniki konkursu zostaną podane w dniu 13 lutego 2020 r. po godz. 18.00. 

Organizator przyzna 3 podwójne zaproszenia na wybrany koncert z trasy koncertowej Ani 

Karwan „Wszystko” oraz 3 podwójne zaproszenia na wybrany koncert z trasy koncertowej 

Pawbeats Orchestra organizowane przez Agencję Muzyczną Union. 

 

§ 2. Uczestnictwo w konkursie 

Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i mogą być nimi osoby fizyczne, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych, posiadające konto na portalu społecznościowym 

https://www.facebook.com/MusicUnionAgency/?__tn__=K-R&eid=ARC0o7M9cChBgJoob1Yh9PfJKf4rU_kMKd2BDD47TmTDxTfuItqjU68S5u1h1CH9EXFo9sWeAOppX_-h&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARApyb-skLWSXGaJL-zlWcHRnSLzvBa6jPVeXOtU0vCBhvet8nLkHIfWoHEbe8F3qbtgfTrfiRfwqDFxZ8-Yj8zznWpTv9xnw9lCHHxr0OnHfj7rvPeV_WhVjN2OBsq6kFbr8nFmvf3EJ4RG-vaopKgkl3iC4Ap90Q6kwUEExUWlVKvbsnkBFLy6pNxIdWjm9hR7jLW5XUrfXc9CywN-Dhsw4DRtBwCC2_-zq-0KB7CEed_Xoi_Ws1bfdRIe5yu0azg2wtfRLYZEcyRz0QQxOVaxZ2-9CRIsItkn_g-yydgFIQ17_7RoKN02bpr4tr38lA-_INzZG74ktumKOlgZNrXWHQ
https://www.facebook.com/MusicUnionAgency/?__tn__=K-R&eid=ARCPXB1jYA7EZylQlj4CGxzyV40WFT1ewpoFKJdcjjQuetG5hEe0Dizbc5p8ePZP8NwDGKSlLmYMDiFG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARApyb-skLWSXGaJL-zlWcHRnSLzvBa6jPVeXOtU0vCBhvet8nLkHIfWoHEbe8F3qbtgfTrfiRfwqDFxZ8-Yj8zznWpTv9xnw9lCHHxr0OnHfj7rvPeV_WhVjN2OBsq6kFbr8nFmvf3EJ4RG-vaopKgkl3iC4Ap90Q6kwUEExUWlVKvbsnkBFLy6pNxIdWjm9hR7jLW5XUrfXc9CywN-Dhsw4DRtBwCC2_-zq-0KB7CEed_Xoi_Ws1bfdRIe5yu0azg2wtfRLYZEcyRz0QQxOVaxZ2-9CRIsItkn_g-yydgFIQ17_7RoKN02bpr4tr38lA-_INzZG74ktumKOlgZNrXWHQ


www.facebook.com oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które 

spełnią warunki określone w regulaminie. 

Biorąc udział w konkursie Uczestnik oświadcza, że: 

1. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść; 

2. zgadza się na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w sposób 

wynikający z Regulaminu; 

3. w razie uzyskania statusu Laureata akcji zgadza się na opublikowanie przez 

Organizatora na Fanpage’u danych osobowych;  

4. Organizator jest stosownie do treści art. 919 – 921 kodeksu cywilnego przyrzekającym  

nagrody w Konkursie. 

5. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 

grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540, z zm.). 

6. Konkurs prowadzony jest poprzez komentowanie postu umieszczonego na portalu 

Facebook; 

7. Konkurs nie jest administrowany, sponsorowany ani organizowany przez Facebook, 

Inc. lub Facebook Ireland Limited. 

8. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu. 

9. Celem Konkursu jest promocja i reklama Fanpage’u oraz Agencji Muzycznej Union. 

 

§ 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie „Konkurs Walentynkowy” 

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 

1. Posiadanie aktywnego przez okres trwania konkursu konta użytkownika na portalu 

Facebook.com.  

2. Polubienie Fanpage (https://www.facebook.com/MusicUnionAgency/); 

3. Polubienie i udostępnienie postu konkursowego na własnym profilu FB; 

4. Uczestnik oznaczy w komentarzu (jeśli posiada profil na facebooku) pod postem 

konkursowym osobę, którą chciałby zabrać na koncert i napisze dlaczego to z nią 

chciałby spędzić ten wieczór.  

Wpisanie komentarza, o którym mowa w ustępie 4. niniejszego paragrafu umowy, jest 

jednoczesne ze zgłoszeniem się do konkursu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich 

danych osobowych przez Agencję Muzyczną Union dla celów przeprowadzenia konkursu. 

 

§ 4. Zasady przyznawania nagród 



Organizator wyłoni 6 Laureatów i  przyzna 1 podwójne zaproszenie na wybrany koncert z 

trasy koncertowej Ani Karwan „Wszystko” lub na wybrany koncert z trasy koncertowej 

Pawbeats Orchestra organizowanej przez Agencję Muzyczną Union. 

Uczestnik nie nabywa prawa do odbioru zaproszeń, jeżeli nie spełni któregokolwiek z 

warunków określonych w § 3 regulaminu. 

 

§ 5. Postępowanie reklamacyjne 

Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu należy składać w terminie 14-stu dni od dnia 

zakończenia akcji. Reklamacje należy składać na adres e-mail: marketing@mua.com.pl. 

Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14-stu dni zgodnie z danymi 

adresowymi podanymi w reklamacji. 

 

§ 6. Ochrona danych osobowych 

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia akcji, 

wyłonienia Laureatów i przyznania, odbioru zaproszeń. Dane osobowe uczestników akcji 

będą wykorzystywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

Administratorem danych osobowych jest Agencja Muzyczna Union. Przetwarzanie danych, o 

których mowa w ustępie 1. Niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i 

nazwiska uczestnika - jako laureata konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych 

osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich 

niepodanie uniemożliwia udział w akcji. 

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 


