TALENTY TRÓJKI ZE ZNAKIEM JAKOŚCI
REGULAMIN
Regulamin Nagród Programu 3 PR SA
TALENTY TRÓJKI ZE ZNAKIEM JAKOŚCI 2018

§1
1. Nagroda Programu 3 PR SA - TALENTY TRÓJKI w trzech dziedzinach: sztuki wizualne, teatr i film ,
zwana dalej „Nagrodą”, ustanowiona jest w celu wspierania polskich, młodych twórców, w
szczególności studentów oraz absolwentów uczelni artystycznych.
2. Organizatorem Konkursu, w rozstrzygnięciu którego przyznana zostanie Nagroda, jest Program 3
Polskiego Radia.
3. Nagroda jest przyznawana młodym twórcom do 30. roku życia.
4. Nagrodę stanowią:
1) dyplom oraz nagroda finansowa.
2) antenowa promocja dokonań artystycznych zwycięzców konkursu.
ZASADY ZGŁASZANIA
§2
1. Do danej edycji Konkursu można zgłaszać pełnoletnich Kandydatów - artystów wizualnych,
twórców filmowych i teatralnych.
2. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania Kandydatów do Nagrody są:
1) uczelnie wyższe,
2) instytucje kultury (galerie, fundacje), przy czym uczelnie wyższe mogą zgłosić maksymalnie pięciu
Kandydatów, a pozostałe podmioty mogą zgłosić jednego Kandydata.
3. Kandydatów zgłasza się poprzez dostarczenie życiorysu i prezentacji dotychczasowych
dokonań na nośniku CD/DVD lub pamięci USB w 6 kopiach:
1) w kategorii Sztuki Wizualne – prezentacje w formacie PDF lub JPG (do 15 wybranych prac z
dorobku), w przypadku filmów video w formacie MPEG;
2) w kategorii Teatr – długość prezentacji video nie może przekraczać 15 minut;
3) w kategorii Film – jeden wybrany przez Kandydata film i ewentualnie krótka prezentacja
pozostałych dokonań.
4. Wykluczone jest zgłaszanie do Nagrody Kandydatów związanych z:
1) fundatorem Nagrody (osoby statutowo uprawnione do reprezentowania Fundatora),
2) członkami Kapituły.
5. Zgłoszenia należy przesyłać na adres siedziby Programu 3 PR SA., ul. Myśliwiecka 3/5/7,
00-977 Warszawa, z dopiskiem „Talenty Trójki”.
6. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie talenty.polskieradio.pl);
2) życiorys Kandydata
3) zgoda Kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych stanowiący załącznik nr 2 do
Regulaminu (zgodnie z wzorem do pobrania na stronie talenty.polskieradio.pl);
7. Zgłaszający zobowiązany jest do powiadomienia Kandydata o fakcie zgłoszenia go do
konkursu oraz do powiadomienia organizatora konkursu o ewentualnej odmowie

uczestnictwa Kandydata w konkursie oraz udostępnienie Organizatorowi jego danych osobowych
zawartych w dokumentach zgłoszeniowych.
8. Ostateczny termin zgłaszania Kandydatów upływa dnia 29 czerwca 2018 roku, przy czym
jest to termin dotarcia zgłoszenia do siedziby Organizatora, a nie data stempla pocztowego.
Zgłoszenia, które wpłyną do Programu 3 PR S.A. po tych terminach, nie będą uwzględnianie
w pracach Jury.
9. Wyboru laureatów Nagrody dokonuje Kapituła Nagrody w oparciu o werdykty Jury.
§3
1. Organizator powołuje siedmioosobową Kapitułę Konkursu.
2. Kapituła podejmuje ostateczne decyzje dotyczące przyznania nagród, w oparciu o werdykty Jury.
3. Kapituła powołuje pięcioosobowe Jury w każdej z trzech kategorii: w kategorii sztuki wizualne, w
kategorii teatr oraz w kategorii film. Dodatkowo w skład Jury wchodzi przedstawiciel Kapituły.
4. Przewodniczących Jury członkowie wybierają spośród siebie.
5. Jury podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów. Dla
podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej trzech członków Jury. W przypadku
równego rozkładu głosów, Przewodniczącemu Jury przysługuje głos rozstrzygający.
§4
1. Członkowie Jury są zobowiązani do zachowania poufności w sprawach dotyczących przebiegu
posiedzeń i podejmowanych decyzji.
2. Program 3 Polskiego Radia S.A. zapewnia obsługę organizacyjno-administracyjną konkursów i prac
Jury.
UROCZYSTOŚĆ OGŁOSZENIA LAUREATÓW I WRĘCZENIA NAGRÓD
§5
1. Dokładna data wręczania Nagród podawana jest do publicznej wiadomości z miesięcznym
wyprzedzeniem.
2. W uroczystości ogłoszenia i wręczenia Nagród uczestniczą:
1) Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do finału konkursu (3 kandydatów z każdej kategorii),
2) laureaci poprzednich edycji konkursu,
3) Członkowie Kapituły i Jury,
4) zaproszeni goście.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia transmisji audio lub audiowizualnej z całości
lub fragmentów uroczystości wręczenia Nagród, oraz jej utrwalenia i nadawania w ramach programów
radiowych lub strony internetowej Organizatora, zgodnie z celami statutowymi nadawcy publicznego
i obowiązującymi zasadami wynikającymi z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§6
1. Finaliści Konkursu oświadczają, że udzielają licencji niewyłącznej do korzystania przez Program 3
PR S.A. z nadesłanych prac na potrzeby promocji konkursu i prezentacji finalistów na polach
eksploatacji uzgodnionych odrębnymi porozumieniami pomiędzy Finalistami, a Programem 3 PR S.A.
2. Licencja jest udzielona na okres 10 lat.
§7
1. Finaliści oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z
udziałem w Konkursie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§8
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, bądź zakończenia
konkursu bez podania przyczyny.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust.1 Organizator Konkursu opublikuje
informację ze stosownym wyprzedzeniem.
3. Właścicielami wszelkich praw materialnych i niematerialnych związanych z Nagrodą, a w
szczególności takich jak logo i nazwa Konkursu, jest Program 3 Polskiego Radia S.A.
4. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane na adres korespondencyjny: Polskie
Radio S.A., ul. Myśliwiecka 3/5/7, 00-977 Warszawa
5. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez przedstawicieli Organizatora w
terminie 14 dni roboczych od dnia wpływu. O rozpatrzeniu reklamacji podmiot zgłaszający
Kandydatów zostanie powiadomiony pisemnie na wskazany adres korespondencyjny. Decyzja
Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego
oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7. Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z Regulaminem, poddane będą pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Organizatora.

Załącznik nr 1
Wzór formularza zgłoszeniowego

ZGŁOSZENIE – KONKURS TALENTY TRÓJKI 2018

Kategoria:

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA/TKI: …………………………………………………….………..
DATA URODZENIA: …………………………………….…………………………………….………
E-MAIL: ….………………………………………………………………………………….…………..
TELEFON: ………………………………………….….……………………………….………………
ADRES ZAMIESZKANIA: ……………….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…………………………..
DANE KONTAKTOWE ZGŁASZAJĄCEJ OSOBY LUB INSTYTUCJI……………………….…
………………………………………………………………………………………………………….

Pieczątka
……………………………

Załącznik nr 2
Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydata w związku z zgłoszeniem jego
kandydatury do Konkursu „Talenty Trójki” organizowanego przez Polskie Radio S.A. – Program 3
wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych
osobowych osoby fizycznej przez administratora danych osobowych.

Niniejszym, mając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) 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 wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Radio Spółkę Akcyjną z siedzibą w
Warszawie, Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa, w zakresie objętym danymi
zawartymi w formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu
Konkursu dla celów przeprowadzenia Konkursu, jak również w okresie następnych 6 miesięcy
na potrzeby komunikacji rozstrzygnięcia Konkursu oraz prezentacji Finalisty na antenach oraz
portalu internetowym Organizatora Konkursu.
Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia i
rozstrzygnięcia Konkursu.
Przekazane dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie dla celów związanych z
Konkursem także współpracującym z Polskim Radiem S.A.
Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Udzielona zgoda może być cofnięta w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej
wyrażenie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody..
2. Administratorem danych osobowych jest Polskie Radio Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.
3. Administratorem bezpieczeństwa informacji do 24 maja 2018 r., a od 25 maja 2018r.
inspektorem
ochrony
danych
jest
Wojciech
Kniecicki
e-mail:
wojciech.kniecicki@polskieradio.pl.
4. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty
rozstrzygnięcia Konkursu.
5. Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej
6. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zgłoszenia Kandydata
do udziału w Konkursie.
Data i czytelny podpis Kandydata

