
Правила та умови конкурсу від Shure "У пошуках легенди"  
 

Країна: Україна 

Мова: українська 

Подальший переклад використовується виключно для кращого порозуміння і не має 
юридичної сили. Тільки правила та умови конкурсу, початково описані англійською мовою, 
мають юридичну силу. 

Політика конфіденційності 
Реєстрація на нашому веб-сайті передбачає надання особистих відомостей. Вони 
зберігатимуться та оброблятимуться відповідно до цілей та потреб конкурсу. 
Компанія Shure Europe GmbH бере на себе зобов'язання щодо нерозголошення 
конфіденційної інформації згідно із положеннями про захист персональних даних. Дані 
учасників зберігатимуться на Backstage Pro з метою їх початкової обробки і не 
передаватимуться третім сторонам окремо від Shure, а також їхнім дочірнім компаніям чи 
дистриб’юторам. Загальнодоступна вхідна інформація зберігатиметься на Backstage Pro. Для 
запитань, звертайтесь на call-for-elegends@shure.de. 
 
Надіславши заявку на учать в конкурсі, користувач отримує власний обліковий запис. 
Координатор (Shure Europe GmbH) має право (з метою проведення конкурсу згідно правил 
та умов) збирати, обробляти (наприклад, змінювати, зберігати для подальшої обробки, 
поєднувати з іншими записами даних і архівувати) та використовувати персональні дані й 
інформацію з опису гурту (текст і зображення), поки згоду не буде відкликано. 
Усі дані зберігаються і обробляються технічним партнером координатора Leitmotiv Online 
Medien GmbH & Co. KG, вулиця Hafenstraße 86, 68159 Мангайм. Сервер розташований в 
Німеччині. Після закінчення конкурсу всі облікові записи, пов'язані з ними особисті 
відомості та інформація з описом гурту будуть автоматично видалені. Передчасне видалення 
облікового запису, яке користувач може самостійно виконати у будь-який час (під час входу 
в систему на сайті), також призводить до повного видалення даних. 
 
 
Правила та умови 
Участь в онлайн-конкурсі через веб-сайт www.shure-call-for-legends.eu відбувається 
відповідно до наступних положень: 
 

1. Компанія Shure запрошує гурти до участі в конкурсі.  

2. Учасники конкурсу повинні надати одне або більше зображення, короткий опис, 
посилання на свою домашню сторінку чи сторінку у facebook, а також один 
відеозапис живого виступу тривалістю до 5 хвилин. 

3. Конкурс проводитиметься на веб-сайті www.shure-call-for-legends.eu. 

4. Останній день подання заявок – 22 грудня 2016р, 14:00 за 
центральноєвропейським часом (CET). Голосування за учасників залишається 
відкритим до 9 січня 2017р., до 14:00. 

5. До участі в конкурсі допускаються всі гурти з країн регіону EMEA*. Всі учасники 
повинні бути повнолітніми згідно законодавства країни, громадянами якої вони є. 

6. Винагорода може бути присуджена тільки гурту, усі члени якого є повнолітніми (як 
зазначено в 5.). Всі учасники повинні бути вільними і мати можливість 
подорожувати для участі в джазовому фестивалі в Монтре згідно визначених дат. 
Учасники самі забезпечують відповідні проїзні документи та наявність візи на дату 
поїздки у разі перемоги на конкурсі.  

7. Кількість заявок є обмеженою – одна заявка на гурт. До участі в конкурсі 
допускаються тільки непрофесійні гурти, тобто ті, що не мають підписаних 
контрактів із звукозаписуючими компаніями. 
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8. Для участі в конкурсі гурт повинен подати відповідну заявку згідно інструкцій, 
описаних на сторінці подачі заявок на сайті www.shure-call-for-legends.eu. Заявки, 
надіслані електронною поштою, поштою чи будь-яким іншим способом, не 
передбаченим в інструкціях на сайті, не розглядатимуться. 

9. Компанія Shure залишає за собою право відхилити будь-яку із поданих заявок.  

 

Право на використання аудіо та відео матеріалів 

10. Учасники заявляють і гарантують, що надіслані аудіо та відеоматеріали є їх 
оригінальною роботою. Крім того, вони не повинні містити жодних елементів та 
матеріалів, чиє авторство належить третім особам. 

11. Учасники заявляють і гарантують, що надіслані аудіо та відеоматеріали не належать 
жодним ліцензіарам, керуючим компаніям (таким як GEMA) або третім особам. 

12. Учасники погоджуються, що компанія Shure має право на передачу їх персональних 
даних потерпілій стороні у випадку порушення ними авторських прав. 

13. Надіслані учасниками зображення, аудіо та відеоматеріали не повинні містити 
жодних елементів, які можуть видатися образливими або мати ознаки дискримінації 
(щодо раси, статі, релігії тощо). 

14. За учасниками зберігаються виключні права на музику та зображення, що вони 
надали. Компанія Shure гарантує, що записи учасників не використовуватимуться з 
іншою метою окрім проведення конкурсу, допоки учасником не буде підписано 
окрему згоду на використання. 

15. Учасники надають необмежене право користування (без завантаження) 
представлених матеріалів на веб-сайті Shure або сайтах соціальних медіа, 
використовуваних Shure.  

16. Подавши заявку та надіславши зображення й музичний матеріал, усі правомочні 
учасники погоджуються дотримуватися всіх зазначених правил та умов, що 
регулюють проведення конкурсу. 

 

Механізм проведення конкурсу та винагороди 

17. Переможців обиратимуть наступним чином: 

‒ Останній день подання заявок – 22 грудня 2016р, 14:00 за 
центральноєвропейським часом (CET).  

‒ Голосування за учасників залишається відкритим до 9 січня 2017р., до 14:00. 
Для проходження кваліфікації гурт повинен отримати принаймні 50 голосів на 
веб-сайті. 

‒ Після кваліфікації, компанія Shure робить попередню вибірку, обравши 20 
гуртів. Потім цей список публікується на сайті 13 січня 2017 року.  

‒ Крім цього, за підсумками голосування до конкурсу обов'язково допускається 
гурт, який загалом набрав найбільшу кількість голосів у періоді до 9 січня 
2017р, до 14:00 за CET. Якщо цей гурт вже було зараховано до 
кваліфікаційного списку, то обирається наступний по кількості голосів гурт і 
так далі. 

‒ Потім серед 21-го учасника буде обрано переможців за оцінками колегії 
суддів, яка складається із:  
1. Представників джазового фестивалю в Монтре 
2. Членів гурту "Blossom" 
3. Представників компаній Shure Europe та Shure Distribution GmbH. 



‒ Журі обере 3-х переможців. Рішення журі є остаточним і обов'язковим для 
учасників.  

‒ Переможці конкурсу погоджуються, що Shure має право на передачу їх 
контактної інформації членам журі, гурту "Blossom", розподільним центрам 
Shure і Shure Distribution BeNeLux, Shure Distribution Germany, Shure 
Distribution UK або будь-якому з дистриб’юторів Shure.  

18. Усі заявки, отримані до 22 грудня до 14:00 за центральноєвропейським часом, і які 
набрали по 50 голосів на www.shure-call-for-legends.eu до 9 січня 2017р., 
передаються на розгляд компанії Shure. Компанія Shure залишає за собою право 
видаляти заявки у разі незаконного використання матеріалів та виявлення 
порушень. 

19. Процес затвердження завантажених записів може зайняти 2-5 робочих днів (час 
між завершенням завантаження і фактичною публікацією)  

20. Винагороди, передбачені конкурсом: 

‒ 21 мікрофон Shure SM58 для всіх учасників кваліфікаційного списку. 
‒ Головний переможець отримає: 

o 2-денну подорож на джазовий фестиваль у Монтре (Швейцарія), виступ 
на сцені Music in the Park (дата: між 30-м червня та 15-м липня) та 
професійну зйомку виступу. 

o Усі витрати, пов'язані з перельотом і проживанням покриваються 
компанією SHURE (без перевезення габаритних вантажів типу ударних 
установок, піаніно тощо). 

‒ Продукція вартістю 5000 євро (на основі рекомендованих роздрібних цін). 
Набір продуктів обирається переможцем із запропонованого переліку 
продукції Shure. 

‒ Гурт, що посів друге місце отримує набір продуктів Shure на суму 3000 євро 
(на основі рекомендованих роздрібних цін). Цей набір продуктів обирається 
учасником, що посів друге місце на конкурсі, із запропонованого переліку 
продукції Shure.  

‒ Гурт, що зайняв третє місце отримує набір продуктів Shure на суму 1000 євро 
(на основі рекомендованих роздрібних цін). Продукти до цього набору 
обираються учасником, що посів третє місце, із запропонованого переліку 
продукції Shure. 

‒ Усі дати можуть змінюватися у часі проведення конкурсу. 
 

21. Виплата у вигляді готівкового еквіваленту умовами конкурсу не передбачається.  

22.   Призи будуть надіслані переможцям безпосередньо компанією Shure або третьою 
стороною, що відповідатиме за доставку. 
   

23.   Право на отримання призів не підлягає передачі. 

24. Переможці будуть оголошені на офіційному веб-сайті конкурсу 20 січня 2017 року. 
Відповідно, вони отримають сповіщення на свої електронні адреси протягом 10-ти 
робочих днів. Компанія зобов'язується докласти всіх можливих зусиль, щоб 
повідомити переможців у вищезазначений термін. Якщо не вдасться зв'язатися з 
переможцем по телефону або через електронну пошту (які він надав під час 
реєстрації), компанія Shure залишає за собою право присудити перемогу учаснику, 
який зайняв згідно з рішенням журі наступне місце. 

25. Shure залишає за собою право контактувати з усіма учасниками під час конкурсу. 
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26. Інформаційний бюлетень: Ми пропонуємо підписку на новини, на яку може 
зареєструватися кожен бажаючий, щоб дізнаватися про всі події, пов'язані з 
проведенням конкурсу. Підписант може відмовитися від розсилки у будь-який час, 
перейшовши за відповідним посиланням, яке міститься в кожному з отриманих 
повідомлень. 

27. Компанія Shure залишає за собою право на вільне виключення учасників та 
невизнання переможців за порушення правил та умов конкурсу. Shure залишає за 
собою право змінювати ці загальні правила. Будь-які зміни будуть опубліковані на 
веб-сайті. 

28. Використання персональних даних, отриманих компанією Shure в ході конкурсу, 
здійснюється згідно положень політики конфіденційності, опублікованої на веб-
сайті. Імена переможців можуть вільно публікуватися на веб-сайтах. 

29. Компанія Shure залишає за собою право в будь-який час скасувати, змінити або 
замінити цей конкурс (в тому числі призи), якщо він не може бути проведений 
згідно вищеперерахованих умов. 

30. Усі вищезазначені правила та умови підпадають під юрисдикцію Федеративної 
Республіки Німеччини. 

31. Якщо будь-яке положення цих умов та правил буде визнане недійсним або таким, 
що не має законної сили, воно буде виключене, а решти положень потрібно 
дотримуватися. 

32. Подання заявки на участь у конкурсі та реєстрація учасника означає прийняття та 
погодження з цими загальними правилами. 

 
 
Ми приймаємо та зобов'язуємося дотримуватися всіх умов та правил конкурсу. 
 
………………………………………,  ….…………………..………… 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
Заява про відмову від відповідальності 

Відповідальність за зміст зовнішніх посилань (на веб-сторінки третіх осіб) лежить виключно 
на власниках пов'язаних сторінок. За вищезгаданими посиланнями нами не було помічено 
жодних порушень. Якщо з'ясується факт зловживання або порушення, ми негайно видалимо 
відповідне посилання. 

Контент наших сторінок пройшов ретельну та дбайливу перевірку. Однак, ми не можемо 
гарантувати його цілковиту повноту, точність та актуальність. Згідно чинного 
законодавства, ми, крім всього вищесказаного, несемо повну відповідальність за власну 
інформацію, опубліковану на цих веб-сторінках. Зауважуємо, що ми не зобов'язані 
контролювати та перевіряти передану від третіх осіб інформацію або розслідувати 
обставини, що вказують на незаконну діяльність. Ми зобов'язуємося блокувати та видаляти 
інформацію, що підпадає під положення законів відповідно до параграфів 8 та 10 згідно 
Telemedia Act (TMG). 

 
Google Analytics 
Для збору інформації про використання сайту компанія Shure використовує інструмент під 
назвою "Google Analytics". Сервіс Google Analytics — засіб для збору інформації про частоту 
відвідування сайту, які сторінки при цьому є найбільш відвідуваними, з яких сайтів прийшли 
відвідувачі. Інформація, отримана за допомогою Google Analytics, використовується тільки 



для вдосконалення роботи нашого сайту. Сервіс Google Analytics використовується лише 
для фіксації IP-адреси, що була призначена користувачеві на момент відвідування сайту, 
при цьому інформація про його ім'я та інша особиста інформація не є доступною. Ми не 
об'єднуємо інформацію, зібрану за допомогою Google Analytics, з особистою інформацією. 
Незважаючи на те, що Google Analytics створює постійні файли cookie у вашому веб-
браузері, щоб ідентифікувати Вас як унікального користувача наступного разу, коли ви 
відвідуєте цей сайт, файли cookie не можуть бути використані ніким, крім Google. 
Інформацію про відвідування сайту, зібрану за допомогою Google Analytics, заборонено 
використовувати і поширювати відповідно до правил Політики конфіденційності Google. 
Відмовитися від використання Google Analytics можна за посиланням: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/  

 

 

 

Відповідальний: 

Маркус Вінклер 
Shure Europe GmbH 
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12 | 75031 Еппінген 
Тел: +49 (0) 7262-9249-0 | Факс: +49 (0) 7262-9249-114 
www.shure-call-for-legends.eu 
Контакти: call-for-legends@shure.de 

 
 
Примітка: 
*Країни регіону EMEA, які допускаються до участі:   
Албанія 
Алжир  
Андорра  
Ангола 
Австрія 
Азербайджан 
Бахрейн 
Білорусь 
Бельгія 
Боснія та Герцеговина 
Ботсвана 
Болгарія 
Хорватія 
Кіпр 
Чеська Республіка 
Данія 
Єгипет 
Естонія 
Ефіопія  

Фінляндія 
Франція 
Грузія 
Німеччина 
Гана 
Греція 
Угорщина 
Ісландія 
Ірак 
Ірландія 
Ізраїль 
Італія 
Йорданія 
Казахстан  
Кенія 
Кувейт 
Латвія 
Ліван  
Лівія 

Ліхтенштейн 
Литва  
Люксембург  
Македонія  
Мальта 
Маврикій  
Монако 
Чорногорія 
Марокко 
Мозамбік 
Намібія 
Нідерланди 
Нігерія 
Північний Кіпр 
Норвегія 
Оман 
Польща 
Португалія 
Катар 

Реюньйон  
Румунія 
Росія 
Сан - Марино 
Саудівська Аравія 
Сербія 
Словаччина  
Словенія 
Південна Африка 
Іспанія 
Швеція 
Швейцарія 
Туніс  
Туреччина 
О.А.Е. 
Україна 
Сполучене 
Королівство 
Ватикан 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
http://www.shure-call-for-legends.eu/
mailto:call-for-legends@shure.de

	Правила та умови конкурсу від Shure "У пошуках легенди"
	Країна: Україна
	Мова: українська
	Подальший переклад використовується виключно для кращого порозуміння і не має юридичної сили. Тільки правила та умови конкурсу, початково описані англійською мовою, мають юридичну силу.
	Для збору інформації про використання сайту компанія Shure використовує інструмент під назвою "Google Analytics". Сервіс Google Analytics — засіб для збору інформації про частоту відвідування сайту, які сторінки при цьому є найбільш відвідуваними, з я...

