
REGULAMIN PLEBISCYTU w AUDYCJI „Będzie Głośno” 
organizowanej przez: 

 
Organizatorem Plebiscytu jest 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: 521-
04-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości.  
 
Celem plebiscytu jest promowanie polskich zespołów, które nie mają podpisanego kontraktu z 
wytwórnią płytową. 

 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. W Audycji „Będzie głośno” emitowanej na antenie „Czwórki Polskiego Radia” w okresie od 

01.01.2018r. do 30.06.2018r. będzie przeprowadzony plebiscyt. 
2. Celem plebiscytu jest promowanie polskich zespołów, które nie mają podpisanego kontraktu z 

wytwórnią płytową. Do plebiscytu będą przyjmowane nagrania mieszczące się w formule 
muzycznej stacji. Zapraszamy przedstawicieli różnych odmian rocka, reggae, dancehall/ ragga, hip 
hopu, nowych brzmień, elektro, artystów wykorzystujących motywy etniczne. O tym czy utwór 
mieści się w tych ramach oraz czy jakość techniczna pozwala na jego aktywację decyduje redakcja 
muzyczna stacji. 

3. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez autora/wykonawcę (zwanego dalej 
Uczestnikiem) chęci zamieszczenia własnych utworów na stronie internetowej Polskiego Radia, ich 
promocją na antenie oraz akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.  

4. W Plebiscycie 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.  

5. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i członkowie ich najbliższej rodziny 
oraz osoby pozostające z nimi we wspólnocie domowej. 

6. Imię oraz miejsce zamieszkania Uczestnika może być podane na antenie oraz stronach 
internetowych Polskiego Radia S.A.  
 
 

§ 2 
ZASADY I PRZEBIEG  

 
1. Uczestnicy zgłaszają się do plebiscytu poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej 

Polskiego Radio S.A. Do formularza należy dołączyć plik audio w formacie MP3(256Kb/s) o długości 
maksymalnie 5 minut wraz z opisem (wykonawca i tytuł) oraz zdjęcie zespołu.  

2. W formularzu powinna się również znaleźć biografia wykonawcy oraz jego dane kontaktowe. 
3. Warunkiem zgłoszenia wykonawcy do plebiscytu jest poprawne wypełnienie oraz wysłanie 

formularza znajdującego się na stronie internetowej. 
4. Zawartość formularza jest zwana dalej Utworem. 
5. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 2 utwory w trackie trwania plebiscytu. 
6. 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. 



 
 

§ 3 
DANE OSOBOWE 

 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją plebiscytu jest 

Organizator.  
2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane przez 

Organizatora wyłącznie w celu realizacji Plebiscytu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 
jednak ich niepodanie uniemożliwia zamieszczenie utworów na stronie internetowej Polskiego 
Radia. Każdy Uczestnik 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.  

 
§ 4 

PRAWA AUTORSKIE 
 

1. Uczestnik oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez 
Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i 
pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z 
wszelkich roszczeń osób trzecich. 

2. Z chwilą wysłania Utworu Uczestnik udziela 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: 

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, 

a) publiczne wystawianie Utworu, 
b) 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. Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępnienia Utworu anonimowo oraz do decydowania o 
jego pierwszym udostępnieniu. 

 
 

§5  
GŁOSOWANIE 

1. Przesłane przez Uczestników utwory zostaną zamieszczone na stronie internetowej Polskiego 
Radia.  

2. Każda osoba może zagłosować 4 razy dziennie na dowolny utwór zamieszczony na stronie. 
3. Osoba głosująca w plebiscycie może wziąć udział w konkursie, którego zasady określa osobny 

regulamin. 
4. Wyniki głosowania będą prezentowane na stronie internetowej poprzez umieszczenie zgłoszonych 

utworów w odpowiedniej kolejności, o której decyduje ilość oddanych głosów. 
 
 
 
 
 



§6  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.polskieradio.pl/czworka. 

2. Plebiscyt 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 listopada 2009 r. – o grach hazardowych (Dz.U.2016.471 j.t.). 

http://www.polskieradio.pl/czworka

