
 

 

REGULAMIN KONKURSU 
 

MajkKiller 
 

I. Postanowienia ogólne 

a. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady, warunki udziału, 

mechanizm wyboru zwycięzców oraz nagrody przewidziane w konkursie "MajkKiller" 

(zwanym dalej "Konkursem"). 

b. Organizatorem Konkursu jest Ramzes Studio z siedzibą w Zgłobicach (zwany dalej 

"Organizatorem"), ul. Zgłobicka 58, 33-113 Zgłobice, NIP: 993-06-64-756, REGON: 

368518944. 

c. Konkurs jest finansowany ze środków własnych Organizatora i nie jest prowadzony 

w celach zarobkowych. 

II. Adresaci konkursu 

a. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy, kto spełni warunki udziału w konkursie 

opisane w Regulaminie. 

III. Czas trwania konkursu 

a. Pierwszy etap konkursu rozpoczyna się 09.07.2018 r. i będzie trwać do godziny 23:59 

dnia 15.07.2018 - podczas tego etapu przyjmowane są zgłoszenia konkursowe. 

b. Drugi etap konkursu rozpoczyna się dnia 17.07.2018 r. i będzie trwać do godziny 

23:59 dnia 31.07.2018 r. - podczas tego etapu prace konkursowe będą oceniane 

przez użytkowników ogólnodostępnego Internetowego portalu YouTube, gdzie 

zostaną opublikowane prace konkursowe uczestników. 

c. Dnia 01.08.2018 r. podsumowane zostaną wyniki prac konkursowych i najpóźniej w 

ciągu pięciu dni roboczych zostaną opublikowane wyniki. Laureaci konkursu zostaną 

powiadomieni o wyniku poprzez pocztę elektroniczną, wyniki zostaną też 

upublicznione na stronie internetowej ramzesstudio.pl (zwaną dalej "Stroną 

internetową"), profilach Instagram oraz Facebook Organizatora. 

IV. Warunki udziału w konkursie, mechanizm wyboru zwycięzców 

a. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: 

• Przygotowanie pracy konkursowej (zwanej dalej "Pracą" lub "Pracą 

konkursową") 

• Dostarczenie Pracy konkursowej pocztą elektroniczną na adres e-mail: 

konkurs@ramzesstudio.pl wraz z informacją o wyrażeniu zgody na jej 

przetwarzanie przez Organizatora.  

b. Praca konkursowa: 

• Organizator konkursu udostępnia uczestnikom konkursu podkłady muzyczne 

w formie elektronicznej, które muszą zostać wykorzystane do przygotowania 

Pracy konkursowej. O sposobie dostępu do udostępnionych podkładów 

muzycznych Ramzes Studio poinformuje poprzez Stronę internetową. 
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• Praca konkursowa składa się z: 

1. Nagrania wokalnego podłożonego przez uczestnika na wybrany 

spośród udostępnionych podkład muzyczny, 

2. Krótkiego opisu na temat autora zgłoszonej pracy oraz nagrania 

przesłanego w formie elektronicznej na adres e-mail 

konkurs@ramzesstudio.pl. 

c. Mechanizm wyboru zwycięzców: 

• Prace konkursowe uczestników zostaną udostępnione na ogólnodostępnym 

portalu Internetowym YouTube, gdzie będą podlegać ocenie użytkowników. 

• W dniu 31.07.2018 o godzinie 23:59 podsumowane zostaną wyniki 

poszczególnych prac oraz poddane punktacji według następujących reguł: 

1. Każde wyświetlenie pracy na portalu YouTube będzie się równało 

jednemu punktowi, 

2. Każde polubienie pracy na portalu YouTube będzie się równało 

pięciu punktom, 

• Po zsumowaniu punktów uzyskanych przez poszczególne Prace konkursowe 

utworzony zostanie ranking, spośród którego zostaną wybrane trzy 

zwycięskie prace, które uzyskały najwięcej punktów. 

d. Pozostałe warunki uczestnictwa w Konkursie oraz wymogi wobec Zadania 

konkursowego: 

• Każdy z Uczestników Konkursu może dokonać jednego zgłoszenia do udziału 

w Konkursie. 

• O przyjęciu lub odrzuceniu (oraz powodzie odrzucenia Pracy konkursowej) 

uczestnik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres, z którego 

nadesłana została Praca konkursowa. 

• Praca konkursowa powinna stanowić utwór oryginalny, do którego autor 

posiada majątkowe prawa autorskie. Plik zawierający nagranie powinien 

zostać przesłany w formacie .wav lub .mp3 o rozmiarze nie większym niż 50 

MB. 

• Praca konkursowa nie może naruszać przepisów prawa, ani powszechnie 

obowiązujących w społeczeństwie zasad. 

• Z statystyk Pracy konkursowej na portalu YouTube wykluczane będą 

wyświetlenia oraz polubienia zagraniczne, o ile nagranie wokalne nie zostało 

wykonane w języku obcym w celu zapobiegnięcia fałszowania wyników 

poprzez zakup wyświetleń, bądź statystyk. 

V. Prawa autorskie 

a. Podkłady muzyczne udostępnione przez Ramzes Studio na cele Konkursu mogą być 

używane przez uczestników Konkursu jedynie na potrzeby wykonania Pracy 

konkursowej. 

b. Uczestnik Konkursu dostarczając zgłoszenie konkursowe upoważnia Organizatora do 

korzystania z utworów składających się na Pracę konkursową w celu udostępnienia 

ich na: stronie internetowej ramzesstudio.pl, profilach Ramzes Studio na serwisach 

społecznościowych, serwisie internetowym YouTube. 

c. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że nie jest 

członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie 
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zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby 

nabyć prawa autorskie do zamieszczonego zdjęcia lub też w jakikolwiek inny sposób 

mogłaby uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.  

VI. Nagrody 

a. Organizator gwarantuje następujące nagrody: 

• Nagroda Główna za I miejsce - przejęcie praw do wykorzystanego przez 

Uczestnika podkładu muzycznego na wszystkich polach eksploatacji (licencja 

Exclusive) oraz możliwość realizacji profesjonalnego utworu muzycznego na 

wygranym podkładzie korzystając z usług świadczonych przez Ramzes 

Studio. Wartość nagrody (wykorzystanych usług) nie może przekroczyć 600zł 

według cennika zamieszczonego na stronie internetowej ramzesstudio.pl 

• Nagroda za II miejsce – Voucher o wartości 200 zł do wykorzystania na usługi 

świadczone przez Ramzes Studio według cennika zamieszczonego na stronie 

internetowej ramzesstudio.pl. 

• Nagroda za III miejsce – Voucher o wartości 100 zł do wykorzystania na 

usługi świadczone przez Ramzes Studio według cennika zamieszczonego na 

stronie internetowej ramzesstudio.pl 

VII. Reklamacje 

a. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego. 

b. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, a w szczególności wydania Nagród, 

należy składać na piśmie i przesyłać listem poleconym na adres: Ramzes Studio ul. 

Zgłobicka 58, 33-113 Zgłobice lub na adres poczty elektronicznej 

konkurs@ramzesstudio.pl. 

VIII. Informacje o konkursie 

a. Informacje o Konkursie jak i niniejszy Regulamin Konkursu udostępnione są do 

wglądu w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej pod adresem 

ramzesstudio.pl/konkurs. 

b. W czasie trwania Konkursu, na stronie internetowej ramzesstudio.pl oraz profilach 

społecznościowych należących do Ramzes Studio mogą pojawiać się bieżące 

informacje oraz relacje z przebiegu Konkursu. 

IX. Postanowienia końcowe 

a. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków 

Regulaminu Konkursu. 

b. Administratorem danych Uczestników jest Ramzes Studio z siedzibą w Zgłobicach 

przy ul. Zgłobickiej 58. Dane będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. 

Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu w swoje dane oraz ich poprawienia. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w 

Konkursie. 

c. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie 

mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

d. Organizator, a także działająca w jego imieniu Firma, zastrzegają sobie prawo do 

udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu celem 

realizacji procesu Konkursu oraz podania do publicznej wiadomości informacji o 

zwycięstwie w Konkursie. Na powyższe Uczestnik Konkursu wyraża zgodę. 
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e. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i/lub jego 

warunków. Zmiany działać będą jednak na przyszłość i nie będą naruszać praw 

nabytych. 
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