Regulamin Konkursu
„KOLOROWY PIÓRNIK”
w POLSKIM RADIU DZIECIOM

§1
Regulamin
Niniejszy regulamin reguluje zasady Konkursu „KOLOROWY PIÓRNIK", zwanego w niniejszym
Regulaminie ,,Konkursem ”.
§2
Organizator
Organizatorem Konkursu realizowanego przez Polskie Radio Dzieciom jest Polskie Radio S.A.
z siedzibą w Warszawie (00-977) przy al. Niepodległości 77/85 wpisana 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, BDO 000391438,
wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości (zwana dalej
Organizatorem). Celem Konkursu jest zwiększenie wśród słuchaczy popularności stacji
radiowej.
§3
Czas trwania Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się 5 września 2022r. i trwa do 30 września 2022r.
2. W dniu 5 września 2022r. między godziną 8.00 a 10.00 w audycji „Poranek w Polskim
Radiu Dzieciom” ogłoszony zostanie Konkurs.
3. W dniu 23 września 2022r. mija termin nadsyłania zdjęć prac.
4. W dniu 30 września 2022r. prace 5 laureatów zaprezentowane zostaną na stronie
internetowej i Facebooku Polskiego Radia Dzieciom w formie „Radio-albumu”.
§4
Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w wieku od 2 do 13 lat, za zgodą opiekunów
prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników i współpracowników Polskiego
Radia S.A., ani członkowie ich rodzin oraz osoby prowadzący z nimi wspólne
gospodarstwo domowe.
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§5
Zasady Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnicy Konkursu przesyłają na adres e-mail:
konkurs.dzieci@polskieradio.pl zdjęcie samodzielnie wykonanej pracy, która powinna
przedstawiać swoją szkołę, klasę lub zajęcia pozalekcyjne. Wykonana przez uczestnika
praca nie może naruszać dóbr osobistych i praw autorskich. Technika i format pracy jest
dowolny, warunkiem jest wykonanie pracy w jednym, ulubionym kolorze. W tytule
wiadomości e-mail należy wpisać „KOLOROWY PIÓRNIK”, a plik ze zdjęciem pracy w
formacie jpg musi być opisany imieniem i nazwiskiem autora pracy. Wiadomości
elektroniczne ze zdjęciem pracy oraz oświadczeniem o którym mowa w ust. 2
przyjmowane będą do 23 września 2022r. Wykonane zdjęcie własnoręcznie wykonanej
pracy nie może naruszać dóbr osobistych i praw autorskich.
2. W przypadku gdy Uczestnik przystąpi do Konkursu, do wiadomości elektronicznej, o
której mowa w ust.1, oprócz zdjęcia pracy należy załączyć również zgodę
rodzica/opiekuna na jego udział w Konkursie, uzupełnioną i podpisaną przez
rodzica/opiekuna Uczestnika Konkursu. Pisemne oświadczenie, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, stanowi załącznik nr 1 do Konkursu. Prace bez załączonego oświadczenia
nie będą oceniane przez Komisję.
3. Laureatami Konkursu zostanie 5 osób, których prace zostaną najwyżej ocenione przez
Komisję. W skład Komisji wchodzą 3 osoby z redakcji Polskiego Radia Dzieciom. Dokonując
oceny Komisja weźmie pod uwagę oryginalność, pomysłowość, wartość artystyczną pracy.
4. Zdjęcia prac 5 Laureatów (zwane dalej Utworami) zaprezentowane zostaną na stronie
internetowej i Facebooku Polskiego Radia Dzieciom w formie „Radio-albumu”.
5. Nad prawidłowością przebiegiem Konkursu będzie czuwać Komisja powołana przez
Organizatora, o której mowa w ust.3.
§6
Nagrody
1.
2.
3.
4.
5.

Organizator przewiduje nagrodzić 5 Utworów.
Laureaci Konkursu otrzymają zestawy plastyczne Polskiego Radia Dzieciom.
Wartość jednej nagrody nie przekroczy 200,00 zł brutto.
Nagrody nie są objęte podatkiem od wygranej.
Nagrody laureatom będą przesłane w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu na
wskazany w Załączniku nr 1 do Konkursu adres .
6. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
§7
Prawa autorskie
1. Uczestnik Konkursu 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 oraz, że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z
tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
2. Z chwilą dostarczenia Organizatorowi Utworu do Konkursu Uczestnik udziela bez
wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do
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korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych) na
następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera)
Utworu dowolną techniką,
b) publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
c) publiczne wystawianie Utworu,
d) zamieszczenie na stronach internetowych Organizatora oraz na Facebooku
Polskiego Radia Dzieciom w taki sposób, aby każdy mógł zapoznać się z Utworem
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Z chwilą przyjęcia zgłoszenia Uczestnika do udziału w Konkursie na zasadach określonych
w § 5 Konkursu, Uczestnik udziela Organizatorowi bez wynagrodzenia nieograniczonej
czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystanie ze zdjęcia własnoręcznie
wykonanej pracy (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych) na polach
eksploatacji określonych w ust. 2.
4. Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępnienia Utworu anonimowo oraz do
decydowania o jego pierwszym udostępnieniu.
5. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych
związanych z Utworem o którym mowa w ust.2 i zdjęciem o którym mowa w ust.3.

§8
Dane osobowe
1. Organizator informuje, 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”, administratorem danych
osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - Polskie
Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Niepodległości 77/85, 00-977
Warszawa (dalej zwana „Administratorem”).
2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych
zwykłych: imię i nazwisko, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagrody
także adres do korespondencji.
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. 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 iod@polskieradio.pl wiadomość tekstową o temacie „Cofnięcie zgody na
przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu oraz podane
w trakcie trwania Konkursu dane osobowe. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest
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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. Administrator oświadcza, że w sprawach danych osób można kontaktować się
inspektorem ochrony danych e-mail: iod@polskieradio.pl.
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 z zastrzeżeniem ust.5, 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.
§9
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do składania pisemnej reklamacji. Reklamacje
powinny być złożone przez rodziców lub opiekunów prawnych. Reklamacje należy wysłać
pod adres: Polskiego Radia S.A. z dopiskiem „Polskie Radio Dzieciom Plebiscyt ‘KOLOROWY
PIÓRNIK’ – Reklamacja”. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Komisję reklamacyjną w
ciągu 14 dni od daty otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie
powiadomiony pisemnie.
§ 10
Inne postanowienia
1. Regulamin Konkursu jest dostępny w Redakcji Polskiego Radia Dzieciom oraz na stronie
internetowej Polskiego Radia Dzieciom www.polskieradiodzieciom.pl.
2. 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 (tj. Dz.U. z 2020 r.,
poz.2094, ze zm.).
3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z
serwisem społecznościowym Facebook jego właścicielem czy administratorem. Serwis
Facebook nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu
„KOLOROWY PIÓRNIK”

_______________________________________
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna*)

_______________________________________
(adres)

_______________________________________
(nr telefonu)

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

(imię, nazwisko, wiek)
niniejszym wyrażam zgodę na jego/jej* udział w Konkursie „KOLOROWY PIÓRNIK”
organizowanym przez Polskie Radio Dzieciom na zasadach określonych w Regulaminie, z którymi
się zapoznałem i które akceptuję.

2. Oświadczam, że z chwilą otrzymania przez Organizatora Utworu do Konkursu udzielam
bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do
korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych a
następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera)
Utworu dowolną techniką,
b) publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
c) publiczne wystawianie Utworu,
d) zamieszczenie na stronach internetowych Organizatora oraz na Facebooku
Polskiego Radia Dzieciom w taki sposób, aby każdy mógł zapoznać się z Utworem
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Z chwilą przyjęcia zgłoszenia Uczestnika do udziału w Konkursie na zasadach
określonych w § 5 Konkursu, Uczestnik udziela Organizatorowi bez wynagrodzenia
nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji na korzystanie ze zdjęcia
własnoręcznie wykonanego Utworu (licencja w zakresie autorskich praw
majątkowych) na polach eksploatacji określonych w ust. 2.
4. Oświadczam, że Utwór i zdjęcie dotyczące własnoręcznie wykonanego Utworu,
zostało wykonane samodzielnie przez Uczestnika i jest wolne od praw i roszczeń osób
trzecich, w tym dotyczących praw autorskich oraz że ponoszę wobec Organizatora
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odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając Organizatora z wszelkich roszczeń osób
trzecich.
5. Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępnienia Utworu i zdjęcia z własnoręcznie
wykonanym przez Uczestnika Utworu, anonimowo oraz do decydowania o jego
pierwszym udostępnieniu.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Polskie Radio
S.A. w celu realizacji Konkursu „KOLOROWY PIÓRNIK”.
7. Wyrażam zgodę na podanie publicznie imienia, nazwiska, uczestnika/uczestniczki * w
razie wygranej w Konkursie.

_________________________________
(data i podpis rodzica/opiekuna)

*- niewłaściwe skreślić
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