
Regulamin naboru do  Rock and Love Festival 2023 
 
 
 

I. Organizacja Konkursu 

 
1. Organizatorem jest właściciel i współtwórca festiwalu Rock and Love, w dalszej 

części regulaminu zwany Organizatorem. 

 
2. Wzięcie udziału w naborze wymaga akceptacji niniejszego regulaminu przez 

osoby zainteresowane uczestnictwem (dalej: Uczestnik).   
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym 

regulaminie, jak równie potwierdza, i spełnia wszystkie warunki, które uprawniają 
go do udziału w naborze. Uczestnik, który nie spełni warunków udziału w naborze 
lub naruszy jakiekolwiek postanowienie niniejszego może być w każdym czasie 
wykluczony z udziału w naborze oraz traci prawo do ewentualnej nagrody. 
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki 
określone w niniejszym regulaminie, a także czy Uczestnik przestrzega jego 
zasady. 

 
II. Miejsce i czas trwania Konkursu 

 
1. Nabór jest przeprowadzany na stronie Organizatora (www.rockandlove.pl)  
2. Nabór jest przeprowadzany w dniach od 1 lutego 2023, od godz. 10.00 do 15  maja 

2023 do godz. 23.00. 
 

III. Zasady zgłoszenń 

 
1. Przedmiotem  jest wyłonienie zespołów/artystów, które zagrają podczas 

koncertów w ramach festiwalu Rock and Love  
2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych. W przypadku braku pełnoletności wymagana jest 
pisemna zgoda prawnego opiekuna. 

  
3. Uczestnicy przesyłają przez formularz na stronie Organizatora min.3 utwory (linki 

do serwisów streamingów). dwa zdjęcia przedstawiające artystę lub zespół, linki 
do strony internetowej, profilu na FB, Instagramie itp.   

4. Zgłoszenia można przesyłać od godziny 10.00 dnia 01 lutego2023 r. do godziny 
23.00 dnia 15 maja 2023 r.  
    

5. Wysyłając Nagranie do Organizatora Uczestnik oświadcza,  że:  
a) zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu  
b) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,  
c) jest autorem wysłanego Nagrania lub uzyskał od autora Nagrania pełnię praw 

autorskich do korzystania z niego, oraz że dysponuje prawami autorskimi do 
Nagrania oraz prawami do wkładów twórczych w Nagraniu, nieograniczonych 
w żaden sposób na rzecz osoby trzeciej,  

d) na wysłanym Nagraniu utrwalone jest osobiste wykonanie przez Uczestnika 
oraz że Uczestnik dysponuje pełnią praw pokrewnych do tego artystycznego 
wykonania, nieograniczonych w żaden sposób na rzecz osoby trzeciej,  

e) uzyskał zgodę wszystkich osób, których wizerunek utrwalony został w ramach 
Nagrania na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunków w zakresie 



określonym niniejszym regulaminem, chyba e Nagranie przedstawia osoby 
stanowiące jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, 
publiczna impreza itp.,  

f) Nagranie nie narusza przepisów obowiązującego prawa - obowiązuje zakaz 
dostarczania treści o charakterze bezprawnym,  

g) bierze odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związanych z 
wykorzystaniem Nagrania przez Organizatora w zakresie określonym 
niniejszym regulaminem, w szczególności roszczenia z tytułu naruszenia praw 
autorskich, z wyłączeniem autorskich praw majątkowych do tekstu i muzyki, i 
praw pokrewnych lub prawa do wizerunku,  

h) wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanego Nagrania w całości lub we 
fragmentach przez Organizatora w celu promocji.  

i) wyraża zgodę na poddanie przesłanego Nagrania ocenie osób odwiedzających 
stronę Rock and Love, wyra onej poprzez oddanie głosu na wybrane Nagranie 
lub w inny sposób w zależności od decyzji Organizatora z zastrzeżeniem 
punktu IV ust. 1,  

j) wyraża zgodę na oznaczenie Nagrania jego imieniem i nazwiskiem lub 
pseudonimem lub te udostępniania go anonimowo w zależności od decyzji 
Organizatora,   

k) wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną lub telefoniczną ze strony 
Organizatora, 

6. Uczestnik decyduje się na publikowanie na kanałach Organizatora (strona, FB, 
Instagram) linków do nagrań oraz przesłanych zdjęć  
 

IV. Wyłonienie zwycięzców naboru 

 
1. Organizator zobowiązuje się do subiektywnego wyboru spośród Uczestników 
tych, którzy zagrają podczas festiwalu ROCK & LOVE 2023  
2. Wyniki zostaną ogłoszone do 15 lipca 2023 

 
3. Wybrani Uczestnicy zostaną o pozytywnej decyzji poinformowani telefonicznie 
lub mailowo. 

 
4. Wybranym Uczestnikom do 10 lipca 2023 zostaną przekazane szczegółowe 
informacje co do dalszej części współpracy. 
 
 
 
 

V. Postanowienia końcowe 
 
1. Spory odnoszące się do regulaminu i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane 
przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.  
2. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące Konkursu, należy składać Organizatorowi na 
piśmie na adres: rockandlovepl@gmail.com, nie później ni 7 dni od daty zakończenia 
Konkursu. Reklamacja powinna zawierać wskazanie Konkursu oraz: imię, nazwisko 
Uczestnika, numer telefonu, jak równie dokładny opis i uzasadnienie zastrzeżeń.  
3. Poprzez przesłanie Nagrania i zaznaczenie pola zgody w module znajdującym się 
na stronie umożliwiającej przesłanie, Uczestnik wyra a zgodę na przetwarzanie i 
wykorzystywanie jego danych osobowych przez Organizatora dla celów przeprowadzenia 
Konkursu i poinformowania go o jego wynikach. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do 
tych danych i ich poprawienia.  
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i 

zakładach wzajemnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27). 



 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w 

działaniu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przy 
przeprowadzeniu Konkursu. Nieprawidłowości te nie mogą być podstawą 
żadnych roszczeń ze strony osób biorących udział w Konkursie.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego 
regulaminu.    
7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, 
Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.



 


