
TYLKO TRZY PROSTE KROKI

KONKURS TRWA OD GODZ. 8.00 W DNIU 30.05.2016 
DO GODZINY 24.00 W DNIU 30.06.2016. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I WARUNKI 
UCZESTNICTWA NA ODWROCIE

• Zrób sobie zdjęcie z jednym z nowych
produktów Fendera z serii American Elite,
Bassbreaker lub Paramount

• Opublikuj zdjęcie na Facebooku
i oznacz w nim Twojego dealera Fendera,
instrument, który jest na zdjęciu i dodaj
hashtag #FenderRoadshowPolska

• W okresie trwania konkursu kup produkty
Fendera za minimum
50 zł i zachowaj dowód zakupu

WYGRAJ GITARĘ 
AMERICAN ELITE 
STRATOCASTER!



Zasady konkursu 2016 Fender Roadshow 

1. Postanowienia ogólne
1.1.  Niniejszy regulamin określa warunki na jakich obywa się konkurs pod nazwą 
„Wygraj American Elite Stratocaster podczas 2016 Fender Roadshow”
1.2.  Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z 
postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu 
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie 
przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy wydania nagrody. 1.3. 
Organizatorem konkursu jest Fender Musical Instruments Europe Ltd. z siedzibą w Leo 
House, Birches Industrial Estate, East Grinstead, RH19 IQZ Wielka Brytania
1.1.  Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 
30.05.2016 do 30.06.2016
1.2.  Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i 
pracownicy sklepów, w których organizowany jest 2016 Fender Roadshow, a także 
członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób.

2. Definicje
2.1.  Konkurs – konkurs „Wygraj American Elite Stratocaster podczas 2016 Fender 
Roadshow” organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach określonych w 
treści Regulaminu
2.2.  Regulamin – regulamin konkursu określający zasady i warunki uczestnictwa oraz 
prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora konkursu
2.3.  Uczestnik – uczestnik konkursu, który spełnia warunki określone w paragrafie 3.1 i 
dokonał prawidłowego zgłoszenia w konkursie.
2.4.  Zadanie konkursowe – umieszczenie na Facebooku zdjęcia z nowym produktem 
Fender na tle ekspozycji Fendera i oznaczenie w nim sklepu w którym zrobione było 
zdjęcie, nowego produktu oraz dodanie hashtagu #FenderRoadshowPolska, 
warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie zakupu produktów Fender za 
kwotę minimum 50 zł.
2.5.  Zwycięzca konkursu – Uczestnik, który na podstawie zasad określonych w 
paragrafie 5 oraz 6 zostanie laureatem konkursu
2.6.  Czas trwania konkursu – okres, w którym Uczestnik może przystąpić do konkursu, 
liczony od 30 maja 2016 do 31 czerwca 2016.
2.7.  Facebook – portal społecznościowy

3. Uczestnicy konkursu
3.1.  W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie 
rozpoczęcia konkursu:  
a) Mają ukończony 18 rok życia. Osoby, które ukończyły 13 rok życia, mogą wziąć 
udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych
b) Posiadają aktywne konto na portalu Facebook
c) Zaakceptowały niniejszy regulamin

4. Nagrody
4.1  Nagrodą w konkursie jest gitara elektryczna Fender American Elite Stratocaster 4.2.
Do Nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% 
wartości danej Nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania 
wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, 
zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na 
konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

5. Zasady uczestnictwa w konkursie
5.1.  Uczestnik powinien odwiedzić jeden ze sklepów muzycznych podczas odbywającej 
się tam imprezy p.t. 2016 Fender Roadshow i odebrać ulotkę zawierającą zasady i 
regulamin konkursu.
5.2.  W okresie trwania konkursu w jednym ze sklepów, w których odbędzie się 2016 
Fender Roadshow Uczestnik powinien dokonać zakupów produktów Fender za 
minimum 50 zł
5.3.  Uczestnik powinien zrobić sobie zdjęcie z jednym z nowych produktów z serii 
American Elite, Paramount lub Bassbreaker.
5.3.1.  W tle zdjęcia musi znaleźć się ekspozycja gitar elektrycznych Fender w danym 
sklepie
5.4.  Uczestnik powinien opublikować zdjęcie na Facebooku i oznaczyć w nim:
a) Sklep muzyczny w którym dokonał zakupu
b) Produkt, który znalazł się na zdjęciu odpowiednim hashtagiem: #FenderElite 
#FenderParamount lub #FenderBassbreaker
c) 2016 Fender Roadshow hashtagiem: #FenderRoadshowPolska
5.5.  Uczestnik treścią posta powinien zachęcić innych użytkowników Facebooka do 
polubienia go.

6. Zasady wyłonienia zwycięzcy
6.1.  Po zakończeniu okresu konkursowego Organizator sprawdzi wszystkie posty 
konkursowe oznaczone hashtagiem #FenderRoadshowPolska i wybierze z nich ten z 
największą ilością polubień.
6.2.  Organizator sprawdzi zwycięski post pod kątem spełnienia wymagań 
konkursowych i skontaktuje się ze zwycięzcą celem ustalenia szczegółów przekazania 
nagrody.
6.3.  Imię i nazwisko zwycięzcy konkursu zostanie opublikowane na profilach sklepów 
uczestniczących w 2016 Fender Roadshow w poniedziałek, 4 Lipca po godzinie 17.00 

7. Lista dealerów Fendera biorących udział w 2016 Fender Roadshow:
7.1.  Sklep Muzyczy Pasja, ul. Wiktorska 7/11 Warszawa
7.2.  Guitarcenter.pl, ul. Zbąszyńska 3, Łódź
7.3.  Muzyczny.pl, Al. Armii Krajowej 5, Wrocław
7.4.  Music Store, ul. Wielka 21, Poznań
7.5.  Fan, ul. Św. Wojciecha 1, Szczecin
7.6.  Salon Muzyczny Riff, ul. Grunwaldzka 355, Gdańsk
7.7.  Salon Muzyczny Riff, ul. Krasińskiego 5, Katowice




