
 

POPRAWKA NR 1  

DO ZASAD GŁOSOWANIA W FINALE KONKURSU “IBIS MUSIC 2019”  

 

 

Niniejszą poprawką ACCOR chce anulować zasady głosowania w finale konkursu “ibis MUSIC 2019” 

od 16/09/2019 do 27/09/2019 i zastąpić je nowymi zasadami, które określają nowe warunki nominacji 

zwycięskiego artysty konkursu „ibis MUSIC 2019”. 

W konsekwencji czego, przepisy artykułów od 1 do 11 w zasadach głosowania w finalne konkursu „ibis 

MUSIC 2019” są anulowane i zastąpione przez następujące: 

 

1. ORGANIZAOR I ZAKRES STOSOWANIA  

 

Spółka Accor – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale wynoszącym 810,137,769,00 € 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorstw Nanterre Trade and Companies Register pod numerem 

602 036 444, z siedziba pod adresem 82 rue Henri Farman 92130 Issy-les-Moulineaux (zwana dalej 

„Organizatorem”), organizuje bezpłatne głosowanie od 16/09/2019 do 27/09/2019 bez obowiązku 

zakupu i uczestnictwa (zwany dalej „Głosowaniem”) na stronie dedykowanej programowi marki ibis 

MUSIC i jej rozwijającym się talentom (zwaną dalej „Konkursem”) dostępnym na stronie 

https://www.ibis-music.com.  

 

Głosowanie było regulowane przez Zasady Głosowania w finale konkursu “ibis MUSIC 2019”, które ta 

poprawka anuluje i zastępuje we wszystkich swoich postanowieniach. 

Dni i godziny wskazane w niniejszym regulaminie są datami strefy czasowej UTC +01:00 (Bruksela, 

Kopenhaga, Madryt, Paryż). Na potrzeby uczestnictwa w Konkursie nie będzie brana pod uwagę żadna 

inna strefa czasowa. 

 

2. NOWA METODA WYZNACZENIA ZWYCIĘZCY KONKURSU 

Niniejsza poprawka reguluje zasady wyboru zwycięzcy konkursu. 

Zwycięzca konkursu zostanie wybrany przez jury specjalistów z branży, włącznie z dyrektorem 

niezależnej wytwórni, agenta i dziennikarza muzycznego, którzy wybiorą zwycięzcę  zgodnie z 

następującymi kryteriami: występ na festiwalu Sziget, aktualne publikacje na Spotify, kanały 

społecznościowe i potencjał. 

Każdy sędzia przyznał uczestnikom punktację od 1 do 9, a suma tych wyników reprezentuje końcowy 

wynik artysty. 

Aby zadecydować między dwoma uczestnikami w przypadku remisu, uczestnik z największą liczbą 

maksymalnych wyników zostanie wybrany jako zwycięzca konkursu. 

Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony mailowo o decyzji jury w dniu 2/10/2019. 

 

3. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

Własność Intelektualna Organizatora  



W związku z uczestnictwem w Konkursie Uczestnikom nie przysługują żadne prawa do jakichkolwiek 

elementów własności intelektualnej Organizatora. Zgodnie z przepisami Kodeksu własności 

intelektualnej powielanie, publiczne odtwarzanie czy wykorzystywanie części lub całości elementów 

(graficznych, tekstowych lub innych) związanych z Konkursem, a także strony internetowej 

https://www.ibis-music.com jest surowo wzbronione. Wszelkie marki, znaki graficzne i nazwy 

wymienianych produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.  

Jakiekolwiek wykorzystanie elementów konkursu , niezależnie od trybu podlega zasadom własności 

intelektualnej. 

4. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA 

Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, odroczenia, przedłużenia lub anulowania Konkursu 

bez uprzedzenia w przypadku działania siły wyższej, o czym powiadomi uczestników wszelkimi 

możliwymi sposobami. Organizator nie poniesie z tego tytułu żadnych konsekwencji. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zakłócenia w funkcjonowaniu Internetu lub w 

dostawach prądu, a także za niewłaściwe korzystanie z Internetu, usterki urządzeń odbierających lub 

wszelkie inne wypadki zakłócające odpowiedni przebieg Konkursu, w wyniku których uczestnik nie 

mógł wziąć w nim udziału przed upływem ostatecznego terminu. 

 

 
5. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JĘZYK REGULAMINU  

Niniejsza poprawka podlega przepisom prawa francuskiego, bez uszczerbku dla jakichkolwiek 

obowiązkowych przepisów ochronnych obowiązujących w kraju zamieszkania konsumenta. 

Jest napisana po Angielsku i w następujących językach: Francuskim, Niemieckim, Hiszpańskim, 

Włoskim, Portugalskim, Holenderskim i Polskim. 

W przypadku sprzeczności z dowolną wersją językową, pierwszeństwo mają postanowienia wersji 

francuskiej. 

Jeśli jedno lub więcej postanowień tych zasad zostanie uznanych za nieważne i / lub nie dotyczy, 

pozostałe postanowienia zachowają pełną moc i zakres. 

 

6. WŁAŚCIWA JURYSDYKCJA 

Wszelki spory wynikające z interpretacji lub wykonania niniejszych zasad będą przedmiotem próby 

polubownego rozwiązania sporu. Jeżeli nie dojdzie do polubownego porozumienia, spór może zostać 

skierowany do rzecznika Turystyki. 

Link do strony: http://www.mtv.travel/index.php?page=saisine-du-mediateur.   

Dane pocztowe: MTV Médiation Tourisme Voyage BP 80 303 - 75 823 Paris Cedex 17. 

Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z przepisami francuskiego kodeksu 

postępowania cywilnego lub francuskiego kodeksu konsumenckiego. 

http://www.mtv.travel/index.php?page=saisine-du-mediateur

