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REGULAMIN KONKURSU „PRÓBA TRAW” 

 

na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w audycji „Lato z Radiem” na wybór głosu do 

słuchowiska 

Organizatorami konkursu są: 

 

1) Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie (00-977) 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, zwaną dalej „Polskim Radiem”, 

oraz  

2) Niezależną Oficyną Wydawniczą NOWA sp.zo.o., z siedzibą w Warszawie, adres: 00-251 Warszawa, 

ul. Miodowa 10 (adres do korespondencji: ul. Nowowiejska 10/12, 00-653 Warszawa), wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000188952 NIP: 5210121250, Regon: 

010157751, z kapitałem w wysokości Kapitał: 50.000 złotych, zwaną dalej „Wydawnictwem”.  

 

zwani także łącznie „Stronami” lub „Organizatorami” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs (dalej zwany „Konkursem”) będzie prowadzony w okresie od dnia 21 czerwca 2019 r. do 

dnia 27 września 2019 r. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych: pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności 

prawnych oraz osób niepełnoletnich, które ukończyły 16 rok życia za zgodą opiekunów prawnych, 

zamieszkałych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, spełniających wymagania nałożone niniejszym 

regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”). 

3. Wysłanie zgłoszenia do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu oraz 

oświadczenia nr1 . 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatorów i członkowie ich 

najbliższej rodziny oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu. 

5. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatorów oraz na stronie www.latozradiem.pl. 

 

§ 2 

ZASADY I PRZEBIEG 

 

1. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od 21 czerwca 2019 r. do 27 września 2019 r. 

2. W Konkursie można wziąć udział tylko osobiście. 

3. Zadaniem Uczestników konkursu jest przesłanie pliku audio zawierającego własną interpretację 

utworu z sagi wiedźmińskiej (dalej ,,Artystyczne wykonanie”) wraz z oświadczeniem (w formacie pdf), 

oraz wypełnienie zgłoszenia konkursowego, które znajdują się w formularzu zgłoszeniowym, co jest 

jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. 
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4. Artystyczne wykonanie utworu, oświadczenie, oraz zgłoszenie muszą być wysłane w jednym 

formularzu zgłoszenia. 

5. Artystyczne wykonania nadesłane bez oświadczenia i zgłoszenia nie będą zakwalifikowane do 

Konkursu. 

6. Dopuszczalne pliki audio format: mp3 (maksymalna długość pliku: 3 minuty, maksymalna wielkość 

pliku: 8 Mb). 

7. Nadesłane Artystyczne wykonanie:  

a. musi być wynikiem osobistej interpretacji wybranego fragmentu sagi wiedźmińskiej Uczestnika 

Konkursu; 

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. 

8. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu będzie czuwać Jury, powołane przez Organizatorów, które 

wybierze 1 (jednego) Uczestnika – Zwycięzcę Konkursu, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione. 

Dokonując oceny Jury weźmie pod uwagę oryginalność, kreatywność, pomysłowość, sposób mówienia, 

poprawność językową oraz sposób prezentowania treści przed mikrofonem. 

9.  Imię i nazwisko Zwycięzcy Konkursu zostanie ogłoszone w terminie uzgodnionym przez Strony w 

drodze roboczej, nie później niż do 31.12.2019 roku, na antenie Programu 1 Polskiego Radia oraz 

opublikowane na stronie internetowej www.latozradiem.pl. 

10. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatorów imienia i nazwiska, 

wizerunku (w tym utrwalonego w zgłoszeniu), głosu i/lub wypowiedzi na antenie Programu 1 Polskiego 

Radia oraz stronach internetowych dedykowanych Konkursowi.  

 

§ 3 

NAGRODA 

 

1. Nagrodą w Konkursie jest udział Zwycięzcy w nagraniu produkcji słuchowiska „Wiedźmin – Pani 

Jeziora” wydawanego przez Wydawnictwo (dalej zwanym „Słuchowiskiem”). 

2.  Warunki udziału Zwycięzcy w Słuchowisku zostaną określone w odrębnej umowie na wykonanie i 

przeniesienie praw do artystycznego wykonania, która zostanie zawarta ze Zwycięzcą w terminie 21 

dni od ogłoszenia nazwiska Zwycięzcy.  

3. Nagroda nie są objęta podatkiem od wygranej, nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub 

rzeczowy. 

4. Umowa z Wydawnictwem, o której mowa w ust. 2 nie przewiduje wynagrodzenia za udział 

Zwycięzcy w słuchowisku i za przeniesienie praw do artystycznego wykonania, które ma nastąpić bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji: 

a. utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) dowolną techniką, 

b. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym, 

c. publiczne odtwarzanie, 

d. nadawanie i reemitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii 

i wizji przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, 

Internetu, w sieciach kablowych , telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu. 
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5. Nagranie zostanie zrealizowane w Warszawie. Zwycięzca zostanie telefonicznie poinformowany o 

dokładnym miejscu, dacie nagrania Słuchowiska przez Wydawnictwo z co najmniej 14 dniowym 

wyprzedzeniem. 

6. Koszty dojazdów, zakwaterowania i posiłków Zwycięzcy (podczas udziału w nagraniu Słuchowiska) 

pokrywa Zwycięzca. 

 

§ 4 

PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Artystyczne wykonanie w postaci interpretacji fragmentu utworu 

sagi wiedźmińskiej, zgłoszone do Konkursu, zostało stworzone samodzielnie przez Uczestnika i jest 

wolne od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że 

ponosi wobec Organizatorów odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając ich z wszelkich roszczeń osób 

trzecich. 

2. Z chwilą wysłania Artystycznego wykonania do Konkursu, Uczestnik udziela bez wynagrodzenia, 

nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Artystycznego wykonania 

(licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach 

eksploatacji: 

a. zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) dowolną techniką, 

b. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym, 

c. publiczne odtwarzanie, 

d. nadawanie i reemitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii 

i wizji przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, 

Internetu, w sieciach kablowych , telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu. 

3. Uczestnik upoważnia Organizatorów do decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu 

Artystycznego wykonania. 

§ 5 

DANE OSOBOWE 

 

1. Organizatorzy informują, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej 

zwanego „RODO”, administratorami danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu są: 

1) Polskie Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Niepodległości 77/85, 00-977 

Warszawa (dalej zwana „Administratorem”). 

2) Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA sp. zo. o., z siedzibą w Warszawie, adres: 00-251 Warszawa, 

ul. Miodowa 10 (dalej zwana „Administratorem”). 

2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Administratorów następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i 

nazwisko, nr telefonu, adresu e-mailowego.  

3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie 

określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest 

wymagane do udziału w Konkursie. 



 

4 
 

4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i 

nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie. 

5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail: 

jedynka@polskieradio.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści 

wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane 

osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody 

przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do 

jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. 

6. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się odpowiednio:  

1) Polskie Radio oświadcza, że inspektorem ochrony danych jest Wojciech Kniecicki e-mail: 

iod@polskieradio.pl. 

2) Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA sp.zo.o.,  - tel. 22 825 61 12 pocztą elektroniczną pod 

adresem redakcja@supernowa.pl a także pocztą tradycyjną pod adresem: ul. Nowowiejska 10/12, 00-

653 Warszawa),z dopiskiem „KONKURS PRÓBA TRAW - Administrator danych osobowych” 

7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na 

podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań 

Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w 

rozumieniu RODO. 

9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia 

Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi 

na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń. 

10.Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.. 

11. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 

 

§ 6 

REKLAMACJE 

 

1.  Wszelkie reklamacje należy kierować do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej, na 

adres Program Pierwszy Polskiego Radia S.A. 00-977 Warszawa, Al. Niepodległości 77/85 z dopiskiem 

„KONKURS PRÓBA TRAW”.  

2.  Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu do 

Komisji Reklamacyjnej. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

mailto:iod@polskieradio.pl
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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. 2018.165 j.t.). 

2. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu, w szczególności w przypadku uzyskania przez 

Organizatorów informacji o wadliwości oświadczeń złożonych w formularzu zgłoszeniowym – 

Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w Konkursie. 

3. Organizatorom przysługuje prawo do zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu, jak również 

przerwania, zawieszenia lub unieważnienia Konkursu z przyczyn niezależnych od Organizatorów. 

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne wpływające na 

niemożność przesyłania przez Uczestnika zgłoszenia do Konkursu w oparciu o mechanizm dostępny na 

stronie Polskiego Radia, z zastrzeżeniem, że Organizatorzy dołożą wszelkich starań, by ewentualne 

problemy techniczne były możliwie szybko usuwane. W przypadku wystąpienia problemów 

technicznych, o których mowa w zdaniu pierwszym Zgłaszający powinien niezwłocznie poinformować 

o tym Organizatorów. 

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego 

oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

6. Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z Regulaminem, poddane będą pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Polskiego Radia. 

 

 

 


