REGULAMIN KONKURSU
Co zrobid aby mied szanse na wygraną?
1. Zaprezentuj zespół Big Cyc na przestrzeni 27 lat działalności. Forma wykonania jest
dowolona. Może byd to zlepek zdjęd, namalowany obrazek, wideo lub cokolwiek innego co
będzie związane z tematyką zespołu Big Cyc.
2. Prace graficzne, zdjęciowe oraz wideo powinny byd opatrzone logo zespołu, które znajdziecie
- tutaj (na czarne tło) oraz tutaj (na białe tło). Logotyp powinien znajdowad się w prawym
dolnym rogu pracy konkursowej
3. Prace konkursowe prosimy nadsyład na adres konkurs.bigcyc@gmail.com w temacie podająd
„Konkurs - Big Cyc - 27 lat działalności!”.
4. Konkurs rozpoczyna się z dniem 08.03.2015 od godziny 20:00 i trwa do 18.03.2015 do
godziny 23:59. Prace wysłane po czasie zakooczenia konkursu nie zostaną wliczone do oceny.
Czas jest liczony według Polskie Strefy Czasowej.
5. Spośród nadesłanych prac wybierzemy 3 najlepsze. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w
terminie do 7 dni po zakooczeniu konkursu tj. do dnia 25.03.2015 na stronie - www.bigcyc.pl
oraz oficjalnym fanpageu zespołu na Facebooku – tutaj.
6. Nagrodami w konkursie są:
I miejsce – spotkanie z zespołem Big Cyc podczas dowolnego koncertu na trasie zespołu (daty
koncertów zostaną podane na oficjalnej stronie internetowej zespołu) oraz koszulka z podpisami.
II miejsce – Koncert Big Cyc 25 lat „Przystanek Woodstock 2013” CD+DVD oraz koszulkę z
podpisami.
III miejsce - Płytę Big Cyc „Wiecznie żywy” oraz koszulkę z podpisem.
7. Regulamin konkursu może ulec zmianie w trakcie trwania konkursu. Jeśli takowa sytuacja
będzie miała miejsce, jakakolwiek zmiana będzie publikowana na oficjanej stronie zespołu
oraz fanpageu na Facebooku.
8. Ze zwycięzcami skontaktujemy się drogą elektroniczną, na adres e-mail, z kktórego została
wysłana praca konkursowa. W przypadku braku kontaktu ze zwycięzcami 30 dni od momentu
wyslania wiadomości o wygranej, nagroda przepada.
9. Sponsorem nagród jest zespół Big Cyc.
Postanowienia koocowe
1. Konkurs nie jest sponsorownay przez Facebooka ani podmioty z nim związane.
2. Uczestnicy konkursu zwolnieni są z ewentualnej odpowiedzialności prawnej, wynikającej z
wzięcia udziału w konkursie.
3. Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodnę na późniejsze użycie swoich prac (jeśli
spełniają powyższe kryteria) przez zespół Big Cyc. Najlepsze prace mogą zostad wykorzystane
do okładki najnowszej płyty zespołu.

