REGULAMIN
Ogólnopolskiego Konkursu Radiowego
„Sygnały dźwiękowe na 80. urodziny Dwójki”
organizowanego przez:
Polskie Radio S.A. (zwane dalej Organizatorem) z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości
77/85 wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 52104-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 8 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości.
Celem konkursu jest zwiększenie popularności stacji przez stworzenie nowych sygnałów
dźwiękowych identyfikujących stację z okazji 80. urodzin Programu 2.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs odbywa się w dniach 2 stycznia – 12 lutego 2017 roku.
2. Konkurs organizowany jest dla twórców muzyki, studentów Akademii Muzycznych i
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz uczniów szkół muzycznych II stopnia na
terenie całej Polski.
3. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych i osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia za zgodą
opiekunów prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
4. Uczestnik akcji przystępując do niej akceptuje jej warunki określone w niniejszym
Regulaminie oraz zezwala na publiczne ujawnienie swojego imienia i nazwiska oraz miejsca
zamieszkania na antenie i stronie internetowej Organizatora.
5. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która prześle płytę CD z nagraniami w formacie mp3 na
adres Program 2 Polskiego Radia, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa lub email na
adres konkursurodzinowy.dwojka@polskieradio.pl z wykonanym zadaniem (zwanym dalej
Utworem), które określa niniejszy regulamin.
6. Jeden autor może zgłosić maksymalnie 3 Utwory.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także
ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, powinowaci w linii prostej, jak również
osoby pozostające z tymi pracownikami i współpracownikami we wspólnym pożyciu albo
związani z nimi węzłem przysposobienia lub kurateli.
§2
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Zadaniem Uczestników jest skomponowanie sygnału dźwiękowego o długości do 40
sekund, zwanego Utworem do wielokrotnego wykorzystywania na antenie Programu 2
Polskiego Radia w formie dźwiękowego sygnału identyfikującego stację.
2. Wysłanie Utworu jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez Uczestnika chęci wzięcia udziału
w Konkursie oraz akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku osób
niepełnoletnich konieczne jest załączenie do wiadomości email oświadczenia,
podpisanego przez opiekuna prawnego. Oświadczenie stanowi załącznik do Regulaminu.
3. W konkursie może zostać NAGRODZONY więcej niż jeden zwycięzca.

4. Płyty CD z nagraniem Utworu w formacie mp3 lub email z załączonym nagraniem Utworu
w formie mp3 przyjmowane są do dnia 12.02.2017 r. do godziny 24:00.
5. Nadesłany Utwór:
a) musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
b) nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem;
c) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych,
praw autorskich lub praw własności przemysłowej.
6. Zwycięzcami Konkursu są osoby, których Utwór został najwyżej oceniony przez Jury
Konkursu, powołane przez Organizatora. Dokonując oceny Jury weźmie pod uwagę
oryginalność, pomysłowość, wartość artystyczną Utworu oraz przydatność antenową.
§3
NAGRODY
1. Organizator przewiduje przyznanie Zwycięzcom wybranym przez Jury, o którym mowa w
§ 2 ust. 6 wyróżnienia w postaci wielokrotnej emisji Utworu w Programie 2 Polskiego
Radia.
2. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych, których wartość zostanie
określona w trakcie obrad Jury, jednakże wartość nagród nie przekroczy kwoty 2000 zł
(dwa tysiące złotych).
3. Nagrody, których wartość przekroczy 760 PLN obciążone będą odpowiednim podatkiem
dochodowym od osób fizycznych. Podatek ten zostanie pobrany przed wydaniem nagród.
4. Nagroda nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
§4
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest
Organizator.
2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą
przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia
otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do
swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe
będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. 2016. 922 j.t.) na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.
§5
PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został skomponowany,
wykonany i wyprodukowany samodzielnie przez Uczestnika i zarówno utwór, jego
artystyczne wykonanie, jak i fonogram są wolne od praw i roszczeń osób trzecich, w tym
dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że Uczestnik ponosi wobec Organizatora
odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.

2. Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia
nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu,
artystycznego wykonania oraz fonogramu (licencja w zakresie autorskich praw
majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera)
Utworu dowolną techniką,
b) publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
c) publiczne wystawianie Utworu,
d) nadawanie i remitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za
pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej ,przez stacje naziemne za
pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych , telekomunikacyjnych lub innych
systemach przekazu
3. Organizator zobowiązuje Zwycięzców do zgłoszenia Utworu do ZAiKS w celu
otrzymania tantiem wynikających z emisji Utworu na antenie Programu 2 zgodnie z
umową pomiędzy Polskim Radiem S.A. a ZAiKS.
4. Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępnienia Utworu anonimowo oraz do
decydowania o jego pierwszym udostępnieniu.
5. Uczestnik/Zgłaszający na własny koszt przejmie odpowiedzialność Organizatora w
związku z wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami lub podstawami do roszczeń,
wynikającymi z naruszenia przez Utwory jakichkolwiek praw własności intelektualnej
strony trzeciej.
4. Uczestnik/Zgłaszający będzie bronić Organizatora na swój wyłączny koszt przed
każdym pozwem lub postępowaniem wynikającym z powyższych powodów, w
szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce Organizatora do toczących się
postępowań sądowych lub w braku takiej możliwości przystąpić do postępowania po
stronie Organizatora.
5. Jeśli używanie Utworów stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa strony lub
osoby trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, jak wymieniono powyżej,
Zgłaszający może na swój własny koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań:
1)
uzyskać dla Organizatora prawo dalszego użytkowania Utworów lub
2)
zmodyfikować Utwory tak, żeby były zgodne z Regulaminem, ale wolne
od jakichkolwiek wad lub roszczeń osób trzecich.

§6
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do powołanej przez Organizatora Komisji
Reklamacyjnej na adres: Dwójka Polskie Radio S.A. 00-977 Warszawa, Al. Niepodległości
77/85.
2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Komisję Reklamacyjną. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie
powiadomiony pisemnie.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową,
zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w
rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 nr 201,
poz. 1540 z późniejszymi zmianami).
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.polskieradio.pl/dwojka.

Załącznik do regulaminu

OŚWIADCZENIE
1. Jako rodzic/opiekun* działając w imieniu i na rzecz Uczestnika Konkursu

(imię, nazwisko, wiek)

niniejszym:


Wyrażam zgodę na jego udział w Konkursie organizowanym przez Polskie Radio S.A. w
Programie 2 na zasadach określonych w Regulaminie, z którym się zapoznałem i którego treść
akceptuję



Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych Uczestnika
w celu realizacji konkursu



Oświadczam, że Utwór zgłoszony do Konkursu został skomponowany, wykonany i
wyprodukowany samodzielnie przez Uczestnika i zarówno utwór, jego artystyczne wykonanie,
jak i fonogram są wolne od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich
i pokrewnych oraz że Uczestnik ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu,
zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.



Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu udzielam bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo
i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich
praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną
techniką, publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, publiczne wystawianie Utworu, nadawanie i
remitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii przewodowej
lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych,
telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu. Upoważniam Organizatora do
udostępnienia Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym udostępnieniu.

_________________________________
(data i podpis rodzica/opiekuna)

*- niewłaściwe skreślić

