
Warunki Konkursu Spotkanie z Lennym Kravitzem 

 

1. Niniejszy konkurs („Konkurs”) organizowany jest przez Eventim Sp. z o. o. („Eventim”) mogą w 

nim wziąć udział subskrybenci  Newslettera Eventim („Newsletter”) posiadający ważny bilet na 

koncert Lennego Kravitz w Łodzi, który odbędzie  się w dniu 3.11.2014. W konkursie nie mogą 

brać udziału pracownicy (lub członkowie rodzin pracowników) wszystkich spółek powiązanych z 

Konkursem. 

 

2. Przystępując do Konkursu uczestnik akceptuje niniejsze Warunki oraz uznaje je za wiążące.  

 

3. Eventim zastrzega sobie prawo zmiany Warunków w dowolnym momencie trwania konkursu. 

 

4. W celu wzięcia udziału w Konkursie, uczestnik musi odpowiedzieć na pytanie konkursowe, które 

pojawi się w specjalnym e-mailu w dniu 29.10.2014. Odpowiedź na pytanie konkursowe musi 

zostać wysłana na adres: konkurs@eventim.pl o temacie „Spotkanie z Lennym Kravitzem”. W 

treści wiadomości e-mail musi znajdować się, także numer kodu kreskowego z biletu Eventim na 

koncert Lenny Kravitz.  

 

5. Każdy uczestnik może przystąpić do konkursu tylko jeden (1) raz. 

 

6. Data rozpoczęcia: 29.10.2014, godz. 9:00. 

 

7. Data zakończenia: 29.10.2014, godz. 23:59. Zgłoszenia otrzymane po Dacie zakończenia nie będą 

brane pod uwagę. Eventim nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub opóźnione zgłoszenia. 

 

8. Eventim nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy sieci, komputera, sprzętu lub 

oprogramowania, które mogą ograniczać lub opóźniać wysłanie lub odbiór zgłoszenia. Każdy 

uczestnik może wysyłać zgłoszenia wyłącznie we własnym imieniu. 

 

mailto:konkurs@eventim.pl


9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Jury w skład, którego wejdzie dwóch (2) przedstawicieli 

Eventim. Jury spośród nadesłanych, poprawnych zgłoszeń spełniających wymogi Konkursu 

wybierze jednego (1) zwycięzcę. 

 

10. Eventim zawiadomi zwycięzcę za pomocą wiadomości e-mail bezpośrednio na adres, z którego 

zwycięzca  wysłał zgłoszenie do Konkursu. Zwycięzca konkursu musi potwierdzić odbiór 

wiadomości w ciągu 24 godzin od jej wysłania. 

 

11. Nagroda. 

Zwycięzca konkursu otrzyma możliwość spotkania z Lenny Kravitzem. Zaproszenie nie uprawnia 

do wstępu na koncert Lenny Kravitz. Wszelkie informacje dotyczące spotkania zostaną przekazne 

zwycięzcy za pomocą wiadomości email lub telefonicznie przez organizatora koncertu firmę LIVE 

NATION. Firma Live Nation przekaże także wszystkie wytyczne na temat miejsca i czasu spotkania 

z Lennym Kravitzem.  

 

Zwycięzca ponosi wszelkie wydatki związane z odebraniem oraz wykorzystaniem Nagrody, w 

tym, lecz niewyłącznie, koszty podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia. 

 

Nagroda nie podlega odsprzedaży.  

 

12. W przypadku niepotwierdzenia odebrania wiadomości, o której mowa w punkcie 10 niniejszych 

Warunków w ciągu 24 godzin od jej wysłania, Eventim zastrzega sobie prawo przyznania  

Nagrody innemu uprawnionemu uczestnikowi Konkursu. 

 

13. W przypadku gdyby spotkanie z Lennym Kravitzem nie odbyło się z powodu siły wyższej lub 
jakichkolwiek innych przyczyn nieleżących po stronie Eventim, uczestnik konkursu który wygrał 
odstąpi od jakichkolwiek roszczeń.  
 


