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1. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Plebiscytu na najciekawszy utwór Międzynarodowego  Konkursu
Artystycznych Form Radiowych jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy
„Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Gdańska 48-50,
85-006 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000183992, o kapitale zakładowym
703 900,00 zł (wpłaconym w pełnej wysokości) NIP 554-03-16-293, zwana w dalszej części
Organizatorem.

2. NAGRODY
Nagrodą główną Plebiscytu jest aparat fotograficzny ufundowany przez Wojewodę
Kujawsko-Pomorskiego, dla jednego z uczestników Plebiscytu na najciekawszy utwór, o
którym mowa w pkt 4 lit. f

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PLEBISCYCIE
W Plebiscycie może uczestniczyć osoba fizyczna, która w dniu głosowania, o którym mowa
w pkt 4 a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

4. ZASADY I PRZEBIEG PLEBISCYTU
a) Głosowanie prowadzone jest w terminie od 5 do 15 września 2014 r.
b) Zgłoszeniem do uczestnictwa w Plebiscycie, jest wysłanie wiadomości pocztą
elektroniczną na adres plebiscyt@radiopik.pl zawierającej:
1) tytuł  wybranego utworu,
2) uzasadnienie wyboru sformułowane w języku polskim lub angielskim,
3) imię i nazwisko,
4) numer telefonu,
5) adres do korespondencji.
c) Każdy Głosujący może oddać tylko jeden głos w trakcie trwania Plebiscytu.
d) Wszystkie utwory wraz z opisami zgłoszone do Międzynarodowego Konkursu
Artystycznych Form Radiowych, zwanego dalej Konkursem, będą dostępne na stronach
www.radiopik.pl, www.grandpik.pl
e) Zwycięskim utworem w Plebiscycie zostanie ten utwór, na który oddano najwięcej
głosów.
f)  Nagrodę, o której mowa w p. 2 niniejszego Regulaminu otrzyma osoba, która poda
najciekawsze, zdaniem jury powołanego przez Organizatora, uzasadnienie swojego
wyboru. Jury weźmie pod uwagę tylko te zgłoszenia, które zawierają wszystkie elementy, o
których mowa w punkcie 4. b) podpunkty 1) do 5) niniejszego Regulaminu.
g) wiadomość, o której mowa w pkt 4 lit. f nie może naruszać praw autorskich, dóbr
osobistych oraz innych dóbr prawnie chronionych osób trzecich. Prezentowane w niej
treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo.
Zgłaszając wiadomość Uczestnik oświadcza jednocześnie, że:
Jest autorem przesłanej przez siebie pracy konkursowej, a praca ta nie narusza żadnych
praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych;



5. ODBIÓR NAGRÓD
O terminie i sposobie odbioru nagrody zwycięzca Plebiscytu zostanie poinformowany przez
Organizatora w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Plebiscytu. W razie niemożności
skontaktowania się ze zwycięzcą Plebiscytu we wskazanym powyżej terminie prawo do
otrzymania nagrody wygasa. Organizator jest uprawniony do przeznaczenia nagrody dla
kolejnego uczestnika Konkursu, wyłonionego zgodnie z niniejszym Regulaminem. To samo
dotyczy przypadku, gdy zwycięzca plebiscytu nie dokona odbioru nagrody w terminie i w
sposób ustalony z Organizatorem.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a) Uczestnik Plebiscytu jednocześnie potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem Plebiscytu
oraz akceptuje jego treść i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
celach związanych z przeprowadzeniem Plebiscytu.
b) W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora ani
członkowie ich rodzin tj. stopnie pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej oraz do II
stopnia pokrewieństwa w linii bocznej  pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie
domowym przez fakt zameldowania.
c) Niniejszy regulamin jest ogólnodostępny, zamieszczony na stronach  internetowych
www.radiopik.pl, www.grandpik.pl

7. INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) Organizator Konkursu informuje,
iż:
a) Administratorem danych osobowych podanych zgodnie z p. 4 b) niniejszego Regulaminu
jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw”
S.A., zwana dalej Spółką.
b) Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia konkursu i nie będą
udostępniane innym odbiorcom.
c) Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
d) Podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w
Konkursie.




