
A “V-DRUMS HEROES” KAMPÁNY FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI 

1. ÁTTEKINTÉS 

A “V-Drums Heroes” kampányban 2000EUR (vagy ennek megfelelő összeg a helyi pénznemben) értékben nyerhetsz 

Roland dobtermékeket. A részvételhez készíts egy 60 másodperces videót, miközben egy TD-11 vagy TD-25 

dobszetten játszol, majd posztold ki egy közösségi oldalra (ideális esetben az Instagram-ra) a #td11hero vagy 

#td25hero hashtag-gal ellátva. 

2. KAMPÁNYIDŐSZAK  

A kampány 2017 október 19-én kezdődik (17:00, GMT) és 2017 december 18-án ér véget (17:00, GMT).  

 
3. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 
 

3.1. Egy 60 másodpercnél nem hosszabb videó készítése és posztolása egy közösségi oldalra1 a #td11hero 

vagy #td25hero hashtag-gel ellátva. 

3.2. Csak a TD-11 vagy TD-25 V-Drums szettekkel készített videókat fogadjuk el 2.  

3.3. A videón a Résztvevő saját hangmintáit és/vagy szerzeményeit mutathatja be vagy nyilvánosan 

hozzáférhető anyagot. Mások szerzői joggal védett anyagait csak engedéllyel lehet felhasználni. Ha a 

Résztvevő egy harmadik fél (egyén vagy csoport) szerzői joggal védett anyagát használja, saját 

felelőssége a használathoz szükséges engedély beszerzése a szerzői jog tulajdonosától. 

3.4. A fent említett hashtag-ek videóhoz történő hozzáadásával a Résztvevő3 hozzájárul, hogy a Roland 

Corporation azt megossza hivatalos közösségi média csatornáin www.roland.com és hivatalos 

weboldalain keresztül. Minden videóhoz szükséges megadni a #td11hero vagy #td25hero hashtag-et a 

poszt szövegeként vagy kommentként, hogy elérhetővé váljon a kereső számára. 

3.5. Csak a 4.1, 4.2, 4.3 és 4.4 irányelveknek megfelelő videókat tekintjük érvényesnek4. 

3.6. A Résztvevőnek úgy kell beállítani közösségi média fiókját, hogy a tartalom mindenki számára 

megtekinthető legyen. 

3.7. Ez a kampány a Skill Competition kategóriába tartozik, a nyerteseket zsűri választja ki előre 

meghatározott kritériumok alapján (lásd 4. rész). A versenyben való részvételnek nincs kockázata. 

3.8. A “V-Drums Heroes” kampányban a következő országok vesznek rész: Egyesült Királyság, 

Franciaország, Németország, Belgium, Hollandia, Norvégia, Dánia, Svédország, Finnország, Portugália, 

Spanyolország, Olaszország, Csehország, Ausztria, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, Románia, 

Észtország, Litvánia, Lettország, Fehéroroszország. 

3.9. Csak a 18. életévét betöltött személy vehet rész a versenyben (kivéve olyan eseteket, ahol a hatályos 

törvények magasabb életkorhoz kötik a nagykorúságot).  

3.10. A részvétel érvénytelen azokban az országokban, ahol ezt törvény tiltja. Az egyes országokban a 

hatályos jogszabályokat kell figyelembe venni.   

3.11. A Roland Corporation, BOSS Corporation és társvállalataik alkalmazottai, azok családtagjai (házastárs, 

gyermek, szülő, nagyszülő) és a velük egy háztartásban élők nem vehetnek részt és nem nyerhetnek a 

http://www.roland.com/


versenyben. A márkaüzletek munkatársai és hivatalos Roland művészek sem vehetnek részt vagy 

nyerhetnek a versenyben. 

3.12. Minden Résztvevő bármennyi posztot küldhet egy közösségi média fiókjából. Ha azonban egy 

személytől több poszt érkezik, ezeket egy posztnak fogjuk tekinteni. Nem növeli a nyerési esélyeket, 

ha egy személytől több poszt érkezik.   

 

4. A NYERTESEK KIVÁLASZTÁSA  

 

4.1. A “V-Drums Heroes” kampány nyerteseit kizárólag az érvényes posztok beküldői közül választjuk ki 

(lásd 3. rész - Részvételi feltételek).  

4.2. A nyertesek kiválasztását a Roland Corporation saját kritériumai szerint végzi. 

4.3. A posztokat egy választott zsűri értékeli pontozással. 

4.4. Minden posztnak 0-5 pont adható négy kategóriában. Kategóriák: Előadói készség, Muzikalitás, 

Eredetiség, V-Drums demonstráció. 

4.5. Zsüritagok: 

Jules Tabberer-Stewart – V-Drums termékmenedzser, Roland Europe 

Michael Schack – V-Drums művész, Roland Corporation  

Dirk Brand - V-Drums művész, Roland Corporation 

Craig Blundell - V-Drums művész, Roland Corporation 

Mariusz Mocarski – V-Drums termékspecialista, Roland Europe 

Christophe Cools – V-Drums termékspecialista, Roland Europe 

4.6. A szerencsés nyertesek ellenőrzése5 után, közvetlenül lépünk kapcsolatba velük azon a közösségi 

oldalon keresztül, ahonnan feltöltötték videót. 

4.7. A nyerteseket 2017 december 18-án kiválasztjuk, majd 2017 december 19-én (vagy utána) kihirdetjük 

és értesítjük. 

4.8. Amennyiben a nyertes az értesítést követő 5 napon belül nem jelentkezik a nyereményért, egy másik 

nyertest választunk helyette az összes beküldött videó alapján.   

 

5. NYEREMÉNYEK  

 

5.1. A “V-Drums Heroes” kampány kiválasztott nyertese 2000EUR értékben (vagy ennek megfelelő 

összegért a helyi pénznemben) vihet haza dobtermékeket a termékek listaára alapján. 

5.2. A nyeremény nem átruházható, nem váltható készpénzre és más termékkel nem helyettesíthető. 

5.3. Azokban az országokban, ahol nem euró a hivatalos fizetőeszköz, 2000EUR-nak megfelelő összeget 

határozunk meg az adott ország pénznemében a verseny lezárásának napján (2017 december 18.) 

aktuális, hivatalos árfolyam szerint. 

5.4. Azokban az országokban, ahol a hatályos törvények alapján a nyereményeket adó terheli, a nyertes 

kizárólagos felelőssége az adó bevallása és megfizetése.  

 

 

 

6. ÉRVÉNYTELEN POSZTOK 

 



6.1. A poszt nem tartalmazhat obszcén, sértő, erőszakos, derogáló vagy szexuális töltetű tartalmat. Ennek 

megállapítása a Roland Corporation hatáskörébe tartozik. 

6.2.  A posztban nem szerepelhet olyan tartalom, amely megsérti egy harmadik fél jogait, beleértve a 

személyiségi, közösségi vagy szellemi tulajdont érintő jogokat, kivétel nélkül.  

6.3. A Roland Corporation fenntartja magának a jogot, hogy töröltessen minden olyan posztot, amely sérti 

vagy feltételezhetően sérti egy harmadék fél szellemi tulajdonra vonatkozó jogait. 

6.4.  A posztban szereplő tartalom nem sértheti meg a Facebook, Instagram és Twitter és YouTube 
felhasználási szabályzatát.   

6.5. A résztvevőknek be kell tartani az adott ország hatályos jogszabályait és más rendelkezéseit.  
  
 

7. SZEMÉLYES ADATOK 

 
7.1. A Roland Corporation a következő adatokat kéri a nyertesektől:   

• Vezetéknév és keresztnév 

• Telefonszám 

• Szállítási cím 

• Email cím  

7.2. A Roland Corporation a személyes információkat kizárólag kampányhoz és a nyeremény eljuttatásához 

fogja felhasználni, és meg fogja osztani a szállításban résztvevő tengerentúli társcégekkel is, ha 

szükséges. A versenyben való részvétel, automatikus hozzájárulást jelent a fenti információk 

kezeléséhez.  
7.3. A kampánnyal kapcsolatban beküldött összes bejegyzést és információt a kampány hivatalos 

szabályzatának, a Roland személyes információkra vonatkozó adatvédelmi szabályzatának és 
adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően kezeljük. Lásd 
http://hu.rolandeasteurope.com/privacy  

 

8. A KAMPÁNY RÉSZLETEI 

 
8.1. A kampány lebonyolítását a Roland Corporation végzi. A Facebook, Instagram, Facebook vagy Twitter 

nem vesznek részt támogatóként vagy adminisztrátorként a kampányban, ezért mentesülnek minden 

kampánnyal kapcsolatos felelősség alól.   

8.2. A Roland Corporation kéri a versenyben résztvevőket, hogy minden tekintetben tartsák be a kampány 

hivatalos szabályzatát.   

8.3. A részvétel joga a kiposztolt videó tulajdonosát illeti. A videóban szereplő más személyeknek le kell 

mondani minden jogukról a versenyben részvevő javára.   

8.4. A Roland Corporation fenntartja magának a jogot a kampány lezárására, törlésére és a kampány 

hivatalos szabályzatának módosítására, saját mérlegelés alapján.  

  

9. DEFINÍCIÓK 
 

1. „Közösségi média” alatt a  Facebook, Instagram, Twitter és YouTube oldalakat értjük. 

https://hu.rolandeasteurope.com/privacy


2. “TD-11 vagy TD-25 sorozat dobszettjei alatt a TD-11K, TD-11KV, TD-25K és TD-25KV dobszetteket 

értjük. Termékinformációk a http://hu.rolandeasteurope.com oldalon. 

3. “Résztvevő” alatt azokat a személyeket érjük, akik posztolnak egy 60 másodperces videót valamelyik 

közösségi oldalra a megfelelő hashtag-ekkel. 

4. “Érvényes bejegyzés” alatt azokat a videókat érjük, melyek megfelelnek a 4.1, 4.2, 4.3 és 4.4 

kritériumoknak. 

5. “Ellenőrzött” az a versenyző, aki megfelel a 4. részben meghatározott feltételeknek. 

 

http://hu.rolandeasteurope.com/
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