
Zasady udziału w akcji: 

 

1. Organizatorem konkursu “Get a Modal Synth Challenge” jest Modal Electronics 

Limited, Lancaster Court, 8 Barnes Wallace Road, Fareham, Hampshire, PO15 5TU, 

United Kingdom 

2. Konkurs nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, 

której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą do 

której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, 

Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). 

3. Konkurs nie jest w żaden sposób administrowany, organizowany, wspierany ani 

sponsorowany czy związany z serwisem Instagram. Zwalniamy serwis Instagram z 

odpowiedzialności za roszczenia uczestników. 

4. Konkurs trwa od 20.04.2022 do 31.05.2022. 

5. Konkurs jest skierowany do osób pełnoletnich, fizycznych, które akceptują niniejszy 

Regulamin, dobrowolnie przystępują do konkursu, akceptują procedurę odbioru 

nagrody, akceptują i zobowiązują się do przestrzegania postanowień regulaminu oraz 

regulaminów Instagrama i TikToka. 

6. Konkurs polega na nagraniu wideo o wrażeniach z testu syntezatora Modala, 

przeprowadzonego w sklepie muzycznym, który bierze udział w akcji, a następnie 

opublikowaniu na profilu użytkownika na Instagramie lub TikToku. 

7. Zakupy nie są konieczne. 

8. Modal Electronics nie popiera i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 

uszkodzenia syntezatorów demonstracyjnych w sklepie w związku z konkursem „Get 

a Modal Synth Challenge”. Ponadto Modal Electronics w pełni popiera nałożenie 

ustawowych opłat na uczestników, którzy łamią prawo podczas jakiejkolwiek 

działalności związanej z niniejszą akcją. 

9. Uczestnicy muszą upewnić się, że pracownicy i kierownictwo sklepu są świadomi 

nagrań wykonywanych w sklepie i, w razie potrzeby, uzyskać od nich zgodę. 

10. Modal Electronics przyjmie zgłoszenia dokonane tylko u sprzedawców biorących 

udział w akcji. Treści wideo lub zdjęcia przesłane do „Get a Modal Synth Challenge” 

u niezatwierdzonych sprzedawców nie kwalifikują się do udziału w konkursie. 

11. Modal Electronics wybierze jedno najlepsze wideo dnia 2 czerwca, kierując się swoim 

swobodnym uznaniem i biorąc pod uwagę takie czynniki jak: kreatywne podejście do 

tematu, ciekawa aranżacja wideo. Ze zwycięzcą skontaktuje się przez media 

społecznościowe. 

12. Nagrodą w konkursie „Get a Modal Synth Challenge” będzie syntezator z serii 

ARGON lub COBALT – do wyboru przez zwycięzcę. 

13. Zwycięzca poda dane osobowe niezbędne do przekazania nagrody i wyrazi zgodę na 

ich przetwarzanie w celu wykonania przez Organizatora obowiązków wynikających z 

regulaminu. 

14. W przypadku wygranej Uczestnik ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego od 

nagrody według przepisów prawa obowiązujących w kraju zamieszkania Uczestnika. 

15. Modal Electronics i lokalny dystrybutor marki Modal pokryją wszystkie koszty 

wysyłki związane z dostawą urządzenia. 

16. Organizator informuje, że administratorem danych osobowych Uczestników jest 

Organizator: Modal Electronics Limited, Lancaster Court, 8 Barnes Wallace Road, 

Fareham, Hampshire, PO15 5TU, United Kingdom. 

17. Dane osobowe podane przez Uczestnika będą przetwarzane z pełnym poszanowaniem 

przysługujących jednostce praw i wolności, na podstawie przepisów o ochronie 



danych osobowych, w prawnie usprawiedliwionym celu, na potrzeby prawidłowego 

przeprowadzenia akcji i wyłonienia zwycięzcy, doręczenia Nagrody zwycięzcy oraz 

działań marketingowych i promocyjnych związanych z przeprowadzeniem akcji. 

18. Organizator w celu prawidłowego doręczenia Nagrody może przekazać niezbędne 

dane osobowe Uczestnika, tj. jego imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer 

telefonu oraz adres e-mail dystrybutorowi operującemu w kraju zamieszkania 

zwycięzcy. 

19. Uczestnik oświadcza, że jest autorem wideo i przysługują mu wyłączne i 

nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do wideo, które jest wolne od 

jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. W przypadku, 

gdy oświadczenie okaże się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym 

Uczestnik ponosi wyłączną winę i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że 

ureguluje wszystkie związane z tym szkody i roszczenia osób trzecich. 

20. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora wideo na profilach 

Organizatora, na Instagramie i TikToku Modal Electronics (@modalelectronics) 

21. Zdjęcia i filmy na Instagramie oraz regulamin dostępny jest na stronie: Modal 

Electronics oraz www.audiostacja.pl/wez-udzial-w-modal-synth-challenge 

22. Modal Electronics nie popiera żadnych nielegalnych działań, które mogą narazić 

kogokolwiek na jakiekolwiek niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody. 

23. Modal Electronics zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub odwołania akcji “Weź 

udział w Modal Synth Challenge” w dowolnym czasie. 

 


