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REGULAMIN KONKURSU ONLINE 
Choose your master 
 
WSTĘP 
 

1. Organizatorem Konkursu WIDEO jest Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe (zwane 

dalej Organizatorem) z siedzibą przy ul. Kołłątaja 31/1-2, 50-004 Wrocław. 

Udział  

w Konkursie WIDEO “Choose Your Master”, dalej zwanym “Konkursem WIDEO” jest 

bezpłatny i przeznaczony wyłącznie dla uczestników I Etapu Międzynarodowego 

Konkursu Guitar Masters 2016. 

2. Konkurs WIDEO podzielony jest na dwie kategorie: kategorię gitary klasycznej 

oraz kategorię gitary fingerstyle. Wybór danej kategorii w Konkursie Guitar 

Masters 2016 jest jednoznaczny z udziałem w tej samej kategorii Konkursu 

WIDEO. 

3. Celem Konkursu WIDEO jest wyłonienie “Faworyta publiczności” w kategorii 

Gitara klasyczna oraz kategorii Fingerstyle. 

4. Nagrania uczestników Konkursu WIDEO są zamieszczane kanale You Tube należącym 

https://www.youtube.com/channel/UCv9H2t2QH7Go8aSwx6R5YMg, należący,  

do Guitar Masters 2016 zwanym dalej Kanałem. 

5. Konkurs WIDEO “Choose Your Master” rusza z dniem 13.06.2016 i trwa  

do 30.08.2016.  

6. dacie przystąpienia do Konkursu WIDEO decyduje data nadesłania nagrania WIDEO 

przez uczestnika Konkursu Guitar Masters 2016. 

7. Adres strony internetowej Konkursu WIDEO to www.guitarmasters.pl. 

 

 

NAGRODY 
 

1. W Konkursie WIDEO “Choose Your Master” zostaną przyznane nagrody regulaminowe 

dla jednej osoby w kategorii Gitara Klasyczna i dla jednej osoby w kategorii 

Fingerstyle. 

2. Za zwycięzcę Konkursu WIDEO uznaje się osobę, która do dnia 30.08.2015 (23:59, 

czasu polskiego) otrzyma największą liczbę pozytywnych ocen (“kciuk w górę”) 

pod swoim nagraniem. 

3. Laureat Konkursu WIDEO i tym samym zdobywca tytułu “Faworyt publiczności”  

w kategorii Gitara klasyczna weźmie udział w Etapie II Międzynarodowego 

Konkursu Guitar Masters 2016 w kategorii Gitara klasyczna. 

4. Laureat Konkursu WIDEO i tym samym zdobywca tytułu “Faworyt publiczności”  

w kategorii Fingerstyle weźmie udział w Etapie II Międzynarodowego Konkursu 

Guitar Masters 2016 w kategorii Fingerstyle. 

 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 
 

1. W Konkursie WIDEO mogą wziąć udział uczestnicy I Etapu Międzynarodowego 

Konkursu GUITAR MASTERS 2016, którzy: 

 pomyślnie przejdą proces rejestracji do I Etapu Międzynarodowego 

Konkursu Guitar Masters 2016 

 nadeślą Wideo zgodne z wymogami określonymi w Regulaminie 

Międzynarodowego Konkursu Guitar Masters 2016 w odpowiedniej kategorii. 
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2. Nagranie musi być zgodne z “Wytycznymi dla Społeczności”, dostępnymi pod 

adresem 

https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/pl/communityguidelines.html,  

a nieprzestrzeganie tych zasad jest jednoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika. 

3. Nadesłane nagranie musi być w pełni zgodne z “Warunkami Korzystania” z usługi 

YouTube, dostępnymi pod adresem: 

https://www.youtube.com/static?gl=US&template=terms 

 

 

 
PRZEBIEG KONKURSU WIDEO  
 

1. Kolejność publikacji nagrań jest zdeterminowana datą umieszczenia poprawnego 

nagrania na Wirtualnym Dysku wskazanym przez Organizatora.  

2. Nadesłane nagrania zostaną udostępniane na Kanale Organizatora 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrania na Kanale w ciągu 7 

dni roboczych od dnia umieszczenia poprawnego nagrania na Wirtualnym Dysku. 

4. Od dnia umieszczenia nagrania WIDEO na Kanale, uczestnik ma prawo promować 

nagranie w wybranych przez siebie miejscach w Internecie, poprzez 

udostępnianie linka do nagrania zamieszczonego na Kanale You Tube 

Organizatora. 

5. Zabrania się umieszczania nagrania na innych portalach WIDEO, w formie innej 

niż link do Kanału Organizatora. 

6. Spośród nadesłanych nagrań decyzją publiczności zostaną wyłonieni zwycięzcy - 

jedna osoba w kategorii Gitara Klasyczna oraz jedna osoba w kategorii 

Fingerstyle. 

7. Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu WIDEO w kategorii gitara klasyczna oraz 

fingerstyle nastąpi w dniu 31.08.2016 r. za pośrednictwem strony internetowej 

Organizatora. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Konkursu WIDEO każdego 

uczestnika, którego aktywność wskazuje na nieuczciwe zbieranie pozytywnych 

ocen pod jego filmem tj. kupowanie polubień, wymiana polubień etc. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

prawa polskiego. 

2. Niedotrzymanie terminów Regulaminu równoznaczne jest z dyskwalifikacją 

Uczestnika. 

3. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany 

zostaną natychmiast opublikowane na stronie internetowej Konkursu WIDEO. 

Zmiany w Regulaminie nie stanowią podstawy do rezygnacji z uczestnictwa  

w Konkursie WIDEO. 

4. Wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą  

na podstawie tekstu polskiego. 

5. Umieszczenie nagrania na Wirtualnym Dysku (o którym mowa w punkcie pierwszym 

ustępu Zgłoszenie Uczestnictwa, Regulaminu ogólnego Konkursu Guitar Masters) 

jest jednoznaczne ze zgodą Uczestnika na udział w Konkursie WIDEO, 

wykorzystującym jego nagranie.  

6. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Konkursie WIDEO. Aby zrezygnować  

z udziału w Konkursie WIDEO, uczestnik jest zobowiązany poinformować o tym 

Organizatora drogą mailową (na adres: 2016@guitarmasters.pl) najpóźniej w dniu 

zamieszczenia filmu na Wirtualnym Dysku. 

7. Wszelkie spory sądowe rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Organizatora. 

 


