Regulamin
Nagrody Mediów Publicznych w kategorii „Muzyka”

PREAMBUŁA
A. Nagrody Mediów Publicznych zostały ustanowione przez Telewizję Polską S.A., Polskie Radio
S.A. ,Polską Agencję Prasową S.A. i 17. Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia. W 2022 r.
zostaną przyznane w następujących kategoriach „Nagroda Mediów Publicznych – Obraz”,
„Nagroda Mediów Publicznych – Słowo” , „Nagroda Mediów Publicznych – Muzyka” i „Nagroda
Mediów Publicznych – Idea”
B.

Nagroda Mediów Publicznych 2022 w kategorii „Muzyka” (dalej „Nagroda”) przyznawana jest
przez Polskie Radio S.A.

C.

Nagroda ustanowiona jest w celu wspierania i popularyzacji polskiej twórczości muzycznej,
propagowania kultury muzycznej i działalności artystycznej budującej polską świadomość i
wspólnotę.

D. Nagroda jest przyznawana twórcy, którego działalność artystyczna wniosła niepodważalny wkład
do polskiej kultury muzycznej oraz przyczyniła się do budowania wspólnoty narodowej,
posiadającemu obywatelstwo polskie, bez względu na jego miejsce zamieszkania.

ORGANIZATOR KONKURSU I FUNDATOR NAGRODY
§1
1. Organizatorem konkursu na Nagrodę i fundatorem Nagrody (dalej „Organizator”) jest Polskie Radio
S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000017753, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 521-04-14-265, o numerze REGON
010420591 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 16 366 300 zł.
2.

Nagrodę stanowią:
a.

statuetka oraz

b.

kwota 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) brutto.

3.

Nie można odstąpić od przyznania Nagrody.

4.

Wypłata kwoty, o której mowa w pkt. 2 lit. b powyżej, nastąpi na wskazany przez Laureata
rachunek bankowy, po potrąceniu przez Organizatora właściwego podatku.
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KONKURS NA NAGRODĘ
§2
1.

Konkurs na Nagrodę (dalej „Konkurs”) składa się z 3 etapów:
a.

etap pierwszy - wybór kandydatur – każdy członek Kapituły może zgłosić dowolną liczbę
kandydatur ustnie do protokołu lub pisemnie wraz z uzasadnieniem, przy czym wskazany
kandydat nie może być osobą bliską któregokolwiek z członków Kapituły (przez osobę bliską
należy rozumieć osobę pozostającą w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia albo związaną z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli
z członkiem Kapituły),

b.

etap drugi – wybór przez Kapitułę, spośród zgłoszonych kandydatur, 3 (trzech)
nominowanych,

c.

etap trzeci – wybór Laureata.

2.

Nagroda może zostać przyznana wyłącznie osobie żyjącej w dniu przyznawania Nagrody.

3.

W Konkursie może być przyznana tylko jedna Nagroda, jednemu laureatowi lub zespołowi
twórców

4.

Odmowa przyjęcia Nagrody przez laureata skutkuje powtórzeniem etapu trzeciego Konkursu.

KAPITUŁA NAGRODY
§3
1.

Kapituła Nagrody składa się z 5 członków powoływanych przez Zarząd Organizatora.

2.

Kapituła Nagrody (dalej „Kapituła”):

3.

a.

sprawuje kontrolę nad poprawnością przebiegu Konkursu,

b.

dokonuje oceny i wyboru kandydatur do Nagrody,

c.

podaje do publicznej wiadomości 3 Nominowanych

d.

wybiera Laureata.

Członkostwo w Kapitule ustaje w razie rezygnacji złożonej przez członka Kapituły wobec Zarządu
Organizatora, utraty zdolności do czynności prawnych lub śmierci członka Kapituły. W takim
przypadku Zarząd Organizatora:
a.

powołuje nowego członka Kapituły, jeżeli skład Kapituły po ustaniu członkostwa danego
członka nie spełnia wymogu co do minimalnej liczby członków Kapituły,
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b.

może powołać nowego członka Kapituły, jeżeli skład Kapituły po ustaniu członkostwa danego
członka nadal spełnia wymóg co do minimalnej liczby członków Kapituły.

4.

Przewodniczącego Kapituły wybierają spośród siebie członkowie danej Kapituły.

5.

Przewodniczący Kapituły kieruje pracami i przewodniczy obradom Kapituły.

6.

Kapituła podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku
równej liczby głosów, Przewodniczącemu przysługuje głos rozstrzygający.

7.

Dla ważności obrad Kapituły wymagane jest kworum stanowiące ponad połowę liczby jej
członków, przy czym udział w pracach Kapituły, w tym głosowanie, możliwe jest także za
pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

8.

Członkowie Kapituły otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Kapituły, którego
wysokość ustalana jest przez Zarząd Organizatora.

9.

Członkowie Kapituły są zobowiązani do zachowania poufności w sprawach dotyczących przebiegu
posiedzeń i podejmowanych decyzji.

10. Z przebiegu prac Kapituły sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni podczas
posiedzenia członkowie Kapituły. W protokole zawiera się wzmiankę o osobach biorących udział
w pracach Kapituły za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w czasie
rzeczywistym.
11. Organizator zapewnia obsługę organizacyjno-administracyjną prac Kapituły.

UROCZYSTOŚĆ OGŁOSZENIA LAUREATA I WRĘCZENIA NAGRODY
§4
1.

Nagroda wręczona zostanie 5 grudnia 2022 r. podczas uroczystej gali (dalej „Gala).

2.

Data, godzina i miejsce wręczania Nagrody podana zostanie do publicznej wiadomości w terminie
28 listopada 2022 r.

3.

Do stałych uczestników Gali zalicza się w szczególności wszystkich nominowanych do Nagrody,
zwycięzcę poprzedniej edycji Nagrody, członków Kapituły oraz gości, których lista jest ustalana
każdorazowo przez Zarządy Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji
Prasowej S.A oraz A17.

DANE OSOBOWE
§5
1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 14 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
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
2016 r.), dalej zwanym „RODO”, administratorem danych osobowych osób fizycznych będących
kandydatami Nagrody jest Organizator: Polskie Radio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al.
Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.
2.

Organizator informuje, iż pozyskał dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, danych
dotyczących działalności artystycznej i dorobku oraz wizerunek ze źródeł powszechnie dostępnych
tj. prasie, radiu i telewizji oraz publikacji w Internecie.

3. Organizator oświadcza, że w sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z
Inspektorem ochrony danych Organizatora, e-mail: iod@polskieradio.pl
4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie
art. 6 ust.1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego działaniach
związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wyłonieniem Laureata.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w
rozumieniu RODO.
6. Dane osobowe osób nominowanych będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia
Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności
obrona przed roszczeniami, a wobec Laureatów z uwagi na obowiązki podatkowo-rachunkowe
przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym transakcje zostały
ostatecznie rozliczone.
7.

Osobom nominowanym przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania.

8. Osobom nominowanym w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. W oparciu o dane osobowe osób nominowanych Organizator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu
RODO.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§6
1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.prsa.pl.
2. Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z Regulaminem, poddane będą pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Organizatora.
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