
REGULAMIN KONKURSU
pod nazwą: „Historie domowe”

Niniejszy regulamin, („Regulamin”) reguluje zasady organizacji i uczestnictwa w konkursie
pod nazwą: „Historie domowe”, („Konkurs”) skierowanym do utalentowanych i dowcipnych
słuchaczy Polskiego Radia Programu III, nadawanym a audycji Akademia Rozrywki, 
w godzinach 13.00-14.00 (14 odcinków w dniach 24.05.08-28.05.08):

1. Konkurs organizowany jest przez Polskie Radio S.A. - Program III z siedzibą w
Warszawie, Al. Niepodległości nr 77/85, („Radio”), zwane dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs rozpocznie się 24 maja 2008 roku i trwać będzie do dnia 28 maja 2008 roku.
3. Konkurs składa się z następujących etapów:
3.1. etap I: 24 kwietnia - 27 maja 2008 roku, obejmujący ogłoszenie Konkursu na antenie
Radia oraz przyjmowanie materiałów konkursowych: utwory o zabarwieniu humorystycznym,
piosenki, skecze itp., nadsyłanych w pliku audio (mp3), o czasie nie przekraczającym 3
minut, w jakości umożliwiającej emisję na antenie (pkt. 5).
3.2 etap II. 5 - 27 maja 2008, każdego dnia ze wszystkich nadesłanych materiałów Komisja 
(pkt. 12) wyłoni 1 (jeden) zwycięski materiał, który jest prezentowany na antenie Radia w 
Akademii Rozrywki. Łącznie w czasie trwania Konkursu zostanie wyłonionych 13 (trzynastu) 
laureatów wydań codziennych Konkursu.
3.3. Spośród laureatów wydań codziennych Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni jednego 
Zwycięzcę - zdobywcę I miejsca.
3.4. Finał 28 maja 2008 roku, obejmujący ogłoszenie laureata Konkursu, oraz prezentacja
na antenie Radia zwycięskiego materiału.

4. Nagrodami w Konkursie są:
4.1. Nagrodą dla laureata Konkursu wyłonionego przez Komisję zgodnie z pkt. 3.2. 
za zajęcie I miejsca jest:
- nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) brutto
4.2. Nagrodami dla zwycięzców poszczególnych dni konkursu są (13 nagród): 
- wiertarka marki BOSCH
- film DVD pt. „Wojna domowa”
- zestaw preparatów marki CX-80
4.4. W przypadku nagrody o wartości powyżej 760,00 zł, wydanie nagrody nastąpi po
wpłaceniu przez laureata konkursu, na konto Organizatora, 10 procentowego podatku
od nagrody, zaś w przypadku zdobywcy 1-go miejsca nagroda zostanie wypłacona po 
potrąceniu należnego podatku. 

5. Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie muszą przesłać utwór kabaretowy
swojego autorstwa (skecz, monolog itp.) – za pośrednictwem interfejsu www,
znajdującego się pod adresem -
http://www.polskieradio.pl/trojka/akademiarozrywki/2008_zgloszenie.aspx - w pliku audio 
(mp3) minimum 1,5 minuty nie dłuższego niż 3 minuty, w jakości umożliwiającej emisję na 
antenie.
5.1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby spełniające następujące kryteria:
a. wszyscy pełnoletni słuchacze Polskiego Radia PR III
b. nie są stronami umów z wytwórniami fonograficznymi,
c. nie wydały dotychczas profesjonalnej płyty (pod swoim nazwiskiem
(pseudonimem) - w przypadku solisty; pod nazwą zespołu – w przypadku
zespołu),
d. zgłoszą do Konkursu oryginalny utwór z tekstami w języku polskim, którego
kompozytorem w warstwie słownej i muzycznej będzie artysta lub członek zespołu
posiadający obywatelstwo polskie.
W przypadku zespołu zapisy lit. a. – d. dotyczą wszystkich członków zespołu.



6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć artyści lub zespoły, nie spełniające kryteriów
określonych w pkt. 5 powyżej lub osoby zatrudnione u organizatora Konkursu lub
sponsora, oraz członkowie ich rodzin.

7. Zgłoszenie do Konkursu dla swej skuteczności wymaga:
przesłania – za pośrednictwem interfejsu www, znajdującego się pod adresem -
http://www.polskieradio.pl/trojka/akademiarozrywki/2008_zgloszenie.aspx – utworu 
muzycznego w pliku audio (mp3) 
w jakości umożliwiającej emisję na antenie. Długość utworu nie może przekroczyć 3 minut.
7.1 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych
w zgłoszeniu do Konkursu. Wysłanie zgłoszenia do Konkursu oznacza akceptację
postanowień niniejszego Regulaminu.

8. Dane laureatów oraz zwycięzcy nagrody głównej Konkursu : imię i nazwisko
(pseudonim, nazwę zespołu), miejsce zamieszkania, informacje o zdobytej nagrodzie
będą rozpowszechniane na antenie Radia i stronach internetowych Radia.

9. Informacje o wynikach Konkursu będą rozpowszechniane na antenie Radia oraz 
na stronie internetowej Radia. Ponadto do każdego z nagrodzonych zostanie wysłana
wiadomość pocztą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu do Konkursu.
Wiadomość zostanie wysłana najpóźniej w dniu następnym po rozstrzygnięciu Konkursu.

10. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa, 
do której zadań należeć będzie wyłonienie laureatów oraz zdobywcy nagrody głównej
Konkursu, nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu oraz rozstrzyganie reklamacji.

11. Komisja Konkursowa jest wyłącznie uprawniona do oceny utworów zgłoszonych 
do Konkursu.

12. Skład Komisji Konkursowej ustalony przez Organizatora jest następujący:
a. Artur Andrus
b. Andrzej Zakrzewski
c. Katarzyna Borowiecka
d. Maria Czubaszek
Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Artur Andrus

13. Komisja Konkursowa działa kolegialnie. Z posiedzeń Komisji Konkursowej
sporządzany jest protokół podpisywany przez członków Komisji Konkursowej,
przechowywany przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej. Decyzje
podejmowane są większością oddanych głosów. W sytuacji, gdy dwa lub więcej
utwory uzyskają taką samą liczbę głosów, decydujący jest głos przewodniczącego
Komisji Konkursowej.

14. Komisja Konkursowa wyłoni laureatów Konkursu i zdobywcę nagrody głównej;
wybierze utwory spośród zgłoszeń dokonanych zgodnie z pkt. 7 Regulaminu.

15. Laureaci nie mogą zrzec się nagród na rzecz osób trzecich.

16. Każdy z uczestników Konkursu zobowiązuje się, do udzielenia Radiu nieodpłatnej
licencji na okres 3 lat (licencja wyłączna w zakresie praw autorskich i praw do
artystycznego wykonania) na wykorzystanie przesłanych utworów na następujących polach 
eksploatacji: 

a) utrwalenie 



b) zwielokrotnienie dla celów nadawczych
c) nadanie  Utworu  w  PR  S.  A.  –  Program  III  za  pomocą  fonii  przewodowej  

i bezprzewodowej oraz poprzez satelitę i sieć internetową.
d) licencja umożliwiająca wydanie promocyjnej płyty CD z nagrodzonymi utworami,

17. Laureaci konkursu oraz zdobywca nagrody głównej zobowiązują się do udziału w
organizowanych przez organizatora działaniach promocyjnych, w szczególności
poprzez udział w audycjach radiowych oraz koncercie laureatów.

18. Regulamin jest dostępny w siedzibie Radia w Warszawie, przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7,
pok. 15 oraz na stronie konkursowej Radia – www.polskieradio.pl/trojka.

19. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za usługi świadczone przez
osoby zaangażowane do produkcji płyty, pocztę, operatorów telekomunikacyjnych, 
za transmisję danych.

20. Organizatorzy nie odpowiadają za nieodebranie lub niewykorzystanie przez
nagrodzonych nagród z jakiejkolwiek przyczyn. W żadnym przypadku nagrody nie
podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.

22 Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

23. Reklamacje mogą być składane przez uczestników Konkursu w terminie 21 dni od
dnia ogłoszenia finalisty – zdobywcy nagrody głównej. Reklamacje rozpatruje
Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O rozpatrzeniu
reklamacji uczestnik ją składający zostaje zawiadomiony na adres poczty
elektronicznej podany w zgłoszeniu. Warunkiem dochodzenia roszczeń na drodze
sadowej jest wyczerpanie drogi reklamacji.

24. Wszelkie roszczenia rozpoznaje sąd powszechny właściwy dla siedziby Radia.

25. Zmiany Regulaminu mogą być dokonywane przez Organizatora i wymagają
ogłoszenia w trybie przewidzianym dla publikacji Regulaminu zgodnie z pkt. 18
powyżej.

26. Wszelkie doręczenia dla Organizatora powinny być dokonywane pod adres:
Program III PR, ul. Myśliwiecka 3/5/7, 00-977 Warszawa z dopiskiem: „Historie domowe 
– Konkurs Kabaretowy Akademii Rozrywki”.

27. Organizator konkursu mają prawo do odwołania Konkursu lub unieważnienia jego
przebiegu na każdym etapie Konkursu.

28. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazywania danych osobowych laureatów
Konkursu Sponsorowi. Sponsor zobowiązuje się do nieudostępniania innym
podmiotom otrzymanych danych osobowych, zapewnia ich ochrony oraz
wykorzystywania danych wyłącznie w celach związanych z realizacją Konkursu.

29. Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych
osobowych wyłącznie dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanej
nagrody.

30. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania.



31. Laureaci Konkursu zobowiązani są do podania następujących danych osobowych,
niezbędnych do identyfikacji zwycięzcy i realizacji nagrody:
• - imię i nazwisko
• - dokładny adres (ulica, numer domu/mieszkania, miejscowość, kod
pocztowy)
• - nr dowodu osobistego lub prawa jazdy
• - nr telefonu kontaktowego

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2008 roku


