
REGULAMIN GŁOSOWANIA W RAMACH KONKURSU „FIRESTONE Headliners of Tomorrow”  
 

 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizatorem głosowania (zwanego dalej „Głosowaniem”) jest They.pl sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495738, NIP 521-362-34-89, 
REGON 145901831 (zwana dalej: „Organizatorem”).  

2. Głosowanie jest organizowane na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej 
zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Bridgestone Europe NV/SA, Spółka Akcyjna Oddział w 
Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 18B. wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000649290, NIP: PL7822128296 
(zwana dalej: „Fundatorem”). Portal: www.konkursfirestone.pl nie jest organizatorem ani 
współorganizatorem Głosowania.  

4. Głosowanie stanowi II etap konkursu „FIRESTONE Headliners of Tomorrow” (zwany dalej: 
„Konkursem”) i następuje po wyłonieniu zwycięzców eliminacji stanowiących odpowiednio 
I etap Konkursu.  

5. Głosującym przyznawane są nagrody na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
6. Celem Głosowania jest wyłonienie zwycięzcy Konkursu „FIRESTONE Headliners of 

Tomorrow”, który zgodnie z regulaminem Konkursu wystąpi na scenie Firestone podczas 
festiwalu „Open’er Festival” odbywającego się w dniach 3-6 lipca 2019 roku w Gdyni, 
Lotnisko Babie Doły (Kosakowo).  

7. Głosowanie nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 
listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz. U. 2016.471).  

8. Regulamin Głosowania nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 
listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz. U.2016.471).  

9. Udział w Głosowaniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na postanowienia Regulaminu 
oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Głosowania. Biorąc udział w Głosowaniu 
uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w 
Głosowaniu.  

10. Zasady Konkursu określone są postanowieniami Regulaminu, który jednak nie wyłącza 
uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawa.  

 
 

§ 2 TERMIN I MIEJSCE PRZEPOWADZENIA GŁOSOWANIA 
1. Głosowanie przeprowadzane jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem 

oficjalnej strony internetowej Fundatora dostępnej pod adresem: www.konkursfirestone.pl 
(Strona Fundatora).  

2. Głosowanie rozpoczyna się w dniu 02.04.2019 roku, a kończy w dniu 16.04.2019 roku 
(zamknięcie przyjmowania głosów oraz zgłoszeń Zadania Konkursowego).  

3. Głosowanie „FIRESTONE Headliners of Tomorrow” aktywne będzie od momentu publikacji 
II etapu Konkursu na stronie internetowej Fundatora dostępnej pod adresem: 
www.konkursfirestone.pl. 



§ 3 UCZESTNICY GŁOSOWANIA 
1. Uczestnikiem Głosowania może być́ pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej 
„Uczestnik”).  

2. W Głosowaniu nie mogą̨ brać́ udziału pracownicy Organizatora Konkursu oraz Fundatora 
oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również̇ ich małżonkowie, 
dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.  

3. Uczestnictwo w Głosowaniu jest dobrowolne.  
 

§ 4 ZASADY GŁOSOWANIA 
1. Głosowanie polega na oddaniu głosu na 1 z 3 przedstawionych na Stronie Fundatora 

artystów (nagranie z live sesji), wraz z krótkim uzasadnieniem swojego wyboru (dalej 
„Zadanie konkursowe”) w ciągu 15 dni od momentu uruchomienia Głosowania. Wykonanie 
Zadania konkursowego jest konieczne w celu oddania głosu. 

2. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Głosowania sprawuje komisja powołana przez 
Organizatora (dalej „Komisja”), w składzie: a). przewodniczący Komisji; b). członek Komisji; 
c). sekretarz Komisji.  

3. Wykonanie Zadania konkursowego zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 2 umożliwia 
Uczestnikom Głosowania otrzymanie Nagród przyznawanych przez Komisję na zasadach 
określonych w § 5. 

4. Zwycięzcą Konkursu będzie artysta, który w Głosowaniu otrzyma największą liczbę głosów 
wyrażoną w procentach.  

5. Głosowanie rozpoczyna się od chwili opublikowania stosownej informacji na oficjalnej Stronie 
Fundatora, czyli w dniu 02.04.2019 roku i trwa do dnia 16.04.2019 roku.  

6. Oddanie głosu w ramach Głosowania jest możliwie wyłącznie w przypadku wskazania przez 
głosującego wszelkich koniecznych danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym oraz 
wyrażenia koniecznych zgód na ich przetwarzanie oraz akceptację niniejszego Regulaminu 
zamieszczonego na stronie www.konkursfirestone.pl.  

7. Zgłoszenie nie zostanie uwzględnione w Głosowaniu w przypadku wielokrotnego 
zagłosowania na tego samego artystę przy wykorzystaniu podanych już danych osobowych.  

8. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Głosowaniu jednokrotnie i zamieścić tylko jedno 
zgłoszenie. W przypadku zamieszczenia dwóch zgłoszeń Organizator pod uwagę weźmie 
tylko pierwsze zgłoszenie.  

9. Uczestnictwo w Głosowaniu jest nieodpłatne przy czym Uczestnik ponosi koszty związane z 
wykonaniem Zadania konkursowego oraz zgłoszeniem Zadania konkursowego w Konkursie 
(np. koszty dostępu do Internetu).  

10. Uczestnikom Głosowania nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu oddania głosu i 
wykonania Zadania konkursowego.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Głosowania takich zgłoszeń, które 
mogą naruszać prawo, moralność, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, 
godność lub prawa osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z 
przemocą, dyskryminacją, nagością, substancjami, których posiadanie lub używanie jest 
niedozwolone, nałogami i pornografią oraz zgłoszeń zawierających niepełne bądź 
nieprawdziwe dane osobowe Uczestnika. Organizator Głosowania zastrzega sobie również 
prawo do wykluczenia uczestników, których działania naruszają uzasadnione interesy 
Organizatora lub Fundatora lub godzą w ich wizerunek.  

12. Komisja, przez cały okres trwania Głosowania, w dni robocze (począwszy od 02.04.2019 
roku) będzie przyznawać nagrodę za I miejsce jednemu ze zwycięzców (Zwycięzca), który 
zostanie wybrany spośród głosujących poprzedniego dnia (do 16.04). Obrady mają charakter 
niejawny i odbywają się w siedzibie Organizatora. Komisja sporządza protokół z przebiegu 
swoich obrad. Zwycięzcą jest każdy Uczestnik Głosowania, któremu Komisja przyznała 
nagrodę (dalej „Zwycięzca”).  

13. Nagrody za II miejsca zostaną przyznane przez Komisję do 30.04.2019 roku.  
14. Kryterium wyboru zwycięskiego Zadania konkursowego jest jego oryginalność, 

nieszablonowość w podejściu do tematu oraz ogólne wrażenie artystyczne.  



15. Wyniki Głosowania będą podawane do publicznej wiadomości w dni robocze w okresie od 
03.04.2019 roku do 17.04.2019 roku (w przypadku nagród za I miejsca) oraz po zakończeniu 
konkursu, nie później niż do 06.05.2019 roku (w przypadku nagród za II miejsca) poprzez ich 
ogłoszenie na Stronie Fundatora z podaniem imienia oraz miejscowości zamieszkania 
Zwycięzcy chyba, że wyrazi on zgodę na podanie jego pełnego imienia i nazwiska.  

 
§ 5 NAGRODY 

1. Zwycięzcy Głosowania otrzymują następujące nagrody: 
a). I miejsce – 15 x podwójny 4-dniowy karnet na Open’er Festival 2019 w Gdyni o wartości 
599 zł/szt.; (https://opener.pl/bilety/) 
b). II miejsce – 20 x gadżety festiwalowe (1 x seatzac) o wartości 120 zł/szt.;  

Integralną częścią Nagrody jest dodatkowa suma pieniężna w wysokości 11,1% wartości 
Nagrody, która nie zostanie wypłacona Zwycięzcy i zostanie przeznaczona na poczet 
zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadkach określonych przepisami prawa.  

2. Zwycięzca Głosowania nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na 
osoby trzecie przy czym po jej odbiorze może dowolnie nią dysponować.  

3. Warunkiem przekazania Nagrody Zwycięzcy jest zgłoszenie się zwycięzcy do Organizatora 
Głosowania nie później niż w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia wyników Głosowania w celu 
podania danych kontaktowych i adresowych oraz wszelkich innych danych niezbędnych do 
rozliczeń podatkowych (imię i nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, urząd skarbowy, 
PESEL, numer kontaktowy). Wiadomość powinna zostać wysłana poprzez wiadomość prywatną 
przesłaną za pośrednictwem Strony Fundatora, z adresu mailowego tej samej osoby, która 
wykonała Zadanie konkursowe.  

4. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku nieotrzymania przez Organizatora zgłoszenia, 
o którym mowa w § 5 pkt 3 powyżej we wskazanym terminie lub niedopełnienia innych warunków 
Regulaminu. W każdym z wymienionych przypadków Organizator powiadamia Zwycięzcę o 
fakcie utraty prawa do Nagrody poprzez korespondencję elektroniczną za pośrednictwem 
adresu e-mail. W przypadku utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody, Nagroda przechodzi na 
rzecz Fundatora.  

5. Przekazanie Nagrody nastąpi poprzez jej nadanie przesyłką kurierską w terminie 60 dni od daty 
otrzymania danych od Zwycięzcy. Zwycięzca jest zobowiązany do osobistego odbioru Nagrody.  

6. Organizator informuje, iż przekazanie Nagrody jest uzależnione od podpisania protokołu 
przekazania nagrody w celach podatkowych.  

 
§ 6 OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA 

1. Uczestnik Głosowania oświadcza, że:  
a) jest wyłącznym autorem wypowiedzi zgłoszonej do wzięcia udziału w Głosowaniu i posiada 

do niej pełne prawa autorskie włącznie z prawami majątkowymi,  
b) przesłana wypowiedź przedstawia zdanie Uczestnika Głosowania;  
c) osobom trzecim nie przysługują prawa i roszczenia do wypowiedzi zgłoszonej do wzięcia 

udziału w Głosowaniu bądź jej elementów,  
d) wypowiedzi zgłoszonej do wzięcia udziału w Głosowaniu nie stanowią zapożyczenia lub 

opracowania innego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, nr 90, poz. 613 j.t.),  

e) zgłoszenie oraz Zadanie konkursowe nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym 
prawa do własności intelektualnej,  

f) nie zachodzą żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora lub Fundatora na 
odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wykorzystania zgłoszenia oraz Zadania 
konkursowego.  

2. Uczestnik, biorąc udział w Głosowaniu oraz wykonując Zadanie konkursowe wyraża zgodę na 
udostępnianie i rozpowszechnianie jego treści w całości lub w części na Stronie Fundatora oraz 
na jego profilach społecznościowych i w mediach digitalowych.  

3. Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie) odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego 
ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wypowiedzi Uczestnika przesłanej w ramach 



Zgłoszenia konkursowego oraz publikacji na Stronie Fundatora oraz na profilach 
społecznościowych Fundatora.  

4. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystywania 
wypowiedzi Uczestnika przesłanej w ramach Zgłoszenia konkursowego w całości lub w postaci 
dowolnych fragmentów. Organizatorowi przysługuje prawo do zestawiania dostarczonych 
materiałów z innymi utworami, skracania, z zastrzeżeniem poszanowania praw osobistych 
Uczestnika Konkursu. Organizator nie jest jednak zobowiązany do opublikowania wypowiedzi 
zgłoszonej do wzięcia udziału w Konkursie, a Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne 
roszczenia.  

5. Przekazując zdjęcia Uczestnik oświadcza również, że do przekazanych wypowiedzi posiada 
wszelkie prawa, w tym prawo do rozporządzania tymi utworami bez naruszenia praw osób 
trzecich, w szczególności nie naruszając ich majątkowych i osobistych praw autorskich.  

6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie koszty poniesione przez Organizatora lub 
Fundatora z tytułu przesłania Zgłoszenia konkursowego niezgodnego z oświadczeniami 
zawartymi w niniejszym ustępie jeśli koszty te pozostają w związku przyczynowo skutkowym z 
przesłaniem takiego Zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika, są uzasadnione, 
udokumentowane i nie powstały w wyniku opieszałości odpowiednio Organizatora lub 
Fundatora.  

 
§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Do kompetencji Komisji należy rozpatrywanie reklamacji wpływających od Uczestników 
Głosowania.  

2. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Głosowania Uczestnicy powinni 
zgłaszać w formie pisemnej w terminie 70 dni od dnia ogłoszenia wyników. O zachowaniu 
terminu decyduje data stempla pocztowego.  

3. Reklamacje powinny zostać wysłane listem poleconym na adres Organizatora i zawierać 
dopisek „Reklamacja – Głosowanie” oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres pocztowy 
Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.  

4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni 
od daty ich otrzymania.  

5. Zainteresowani są powiadamiani listem poleconym o sposobie rozpatrzenia reklamacji 
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Przy rozpatrywaniu reklamacji Komisja 
opiera się na treści Regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa.  

6. Tryb reklamacyjny nie pozbawia Uczestnika możliwości dochodzenia roszczeń przed sądami 
powszechnymi.  

 
§ 8 DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Głosujących jest Agencja They.pl Sp. z o.o. 
z siedzibą przy ulicy ul. Konstruktorskiej 12,  
w Warszawa (02-673), NIP 5213623489. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych 
osobowych mogą być kierowane na adres email kontakt@konkursfirestone.pl oraz drogą 
pocztową. 

2. Współadministratorem danych osobowych Uczestników Bridgestone Europe NV/SA, Spółka 
Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 18B. wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000649290, NIP: 
PL7822128296. 

3. Dane Uczestników i Głosujących będą przetwarzane zgodnie obowiązującymi przepisami o 
ochronie danych osobowych, a w szczególności z uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku (dalej „RODO”). 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników i Głosujących jest prawnie 
uzasadniony interes administratora w związku z organizacją Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 
„f” RODO oraz zgoda osób, których dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt „a” RODO.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i 
przeprowadzeniem Konkursu, a w tym realizacją Nagród oraz sprawozdawczością podatkową i 
księgową.  



6. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres konieczny do organizacji Konkursu, 
przyznania nagród oraz dokonania odpowiednich rozliczeń. Dalsze przetwarzanie danych 
osobowych może ponadto wynikać z przepisów dotyczących zasad przedawnienia roszczeń. 

7. Uczestnikom i Głosującym przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, 
przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także do wniesienia sprzeciwu wobec 
ich przetwarzania. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie, realizacji 
Nagród, oddania głosu oraz do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.  

9. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych czyli organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

 
 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji 
2. Regulamin dostępny jest na oficjalnej Stronie Fundatora dostępnej pod adresem: 

www.konkursfirestone.pl oraz w siedzibie Organizatora i Fundatora.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z 

zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych Uczestników.  

 


