Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
oraz
Polskie Radio S.A. - Teatr Polskiego Radia
z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia Stowarzyszenia Autorów ZAiKS
oraz 90-tej rocznicy nadania pierwszego oryginalnego polskiego słuchowiska
ogłaszają konkurs na scenariusz słuchowiska pod nazwą
„Znajdź historie/ę”

REGULAMIN KONKURSU
§1
Organizatorzy
1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu na scenariusz
słuchowiska radiowego „Znajdź historie/ę” (dalej zwanego „Konkursem”).
2. Organizatorami Konkursu są:
Polskie Radio S.A. Teatr Polskiego Radia z siedzibą w Warszawie 00-977,
al. Niepodległości 77/85, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000017753, NIP 521-04-14-265, kapitał zakładowy 16 366,300 zł, wpłacony
w pełnej wysokości;
i
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS z siedzibą w Warszawie 00-092,
ul. Hipoteczna 2, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
0000037327, NIP 525-15-71-004,
dalej zwani łącznie „Organizatorami”, a każdy osobno „Polskie Radio”,
„ZAiKS” lub „Współorganizator”.
3. Miejscem ogłoszenia Konkursu są:
1) strony internetowe Organizatorów, tj. podstrony na portalu Polskiego
Radia: www.polskieradio.pl/teatr oraz www.zaiks.org.pl ;
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2) programy nadawane przez stacje radiowe Polskiego Radia: Program I,
Program II, Program III, Program IV, Polskie Radio 24.
4. Czas trwania konkursu od 19 listopada 2018 r. ogłoszenie do 15 lutego 2019r.
rozstrzygnięcie.
5. Regulamin Konkursu (dalej jako „Regulamin”) dostępny jest w siedzibie
Organizatorów (w przypadku Polskiego Radia – w Kancelarii w budynku O-1
bis przy Al. Niepodległości 77/85 w Warszawie, w siedzibie ZAiKS przy ul.
Hipotecznej 2 w
Warszawie) i na
podstronie portalu
www.polskieradio.pl/teatr oraz na stronie internetowej www.zaiks.org.pl .
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§2
Postanowienia ogólne
Konkurs ma charakter otwarty.
Uczestnikami Konkursu – zgłaszającymi scenariusz słuchowiska radiowego
(dalej jako „Utwór”) do Konkursu (dalej jako „Uczestnik” lub „Zgłaszający”)
mogą być pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatorów oraz innych
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu
Konkursu, w tym członkowie jury, a także ich małżonkowie oraz członkowie
ich rodzin.
Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych
poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Nie przewiduje się
nagród za uczestnictwo w Konkursie.

§3
Przedmiot Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie scenariusza słuchowiska radiowego o
szeroko rozumianej tematyce współczesnej, odwołującego się jednocześnie
do wydarzeń historycznych lub inspirowanego faktami albo dokumentami
historycznymi. Organizatorzy oczekują słuchowisk niebanalnych a nawet
nowatorskich, zarówno w treści, jak i w formie, uwzględniających specyfikę
radiowych środków wyrazu artystycznego.
2. Zgłaszane do Konkursu Utwory powinny pozwalać na realizację
słuchowiska o czasie trwania nie mniej niż 35 minut i nie więcej niż 45 minut
i stanowić ok. 20 – 27 stron standardowego wydruku po 30 wersów na
stronie.
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3. Utwory, które nie będą spełniać warunków określonych w Regulaminie nie
będą podlegać ocenie i zostaną wykluczone z udziału w Konkursie.
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§4
Warunki uczestnictwa
Do Konkursu mogą zostać zgłoszone Utwory stanowiące teksty oryginalne,
dotychczas niepublikowane w kraju, ani za granicą, niewystawiane oraz
niezgłaszane do innych konkursów. Do czasu rozstrzygnięcia Konkursu Utwór
nie może być rozpowszechniany.
Jeżeli zgłaszany Utwór został stworzony przez kilku autorów - zgłoszenie do
udziału w Konkursie dokonują wszyscy autorzy (współtwórcy).
Zgłoszenie Utworu do Konkursu stanowi przystąpienie do Konkursu i jest
jednoznaczne z akceptacją zasad przeprowadzenia Konkursu wynikających z
postanowień niniejszego Regulaminu.
Przystępując do Konkursu Uczestnik składają oświadczenie, dotyczące
autorstwa.
Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność , zwalniając w tym
zakresie Organizatorów z jakiejkolwiek odpowiedzialności, w przypadku, gdy
osoba trzecia będzie rościć prawa do zgłoszonego przez nich Utworu albo gdy
treść Utworu zgłoszonego do Konkursu będzie sprzeczna z prawem lub będzie
naruszać prawa osób trzecich. Utwory naruszające prawa osób trzecich lub
obowiązujące przepisy mogą zostać wyłączone przez Organizatorów z udziału
w Konkursie

§5
Zgłoszenie Utworu do Konkursu
1. Uczestnicy zgłaszają Utwory w postaci papierowego wydruku w liczbie
siedmiu kopii.
2. Uczestnicy są zobowiązani do dokonania zgłoszenia w dwu kopertach:
1) - kopercie nr 1 Uczestnicy umieszczają opatrzone godłem autora/ów
7 kopii zgłaszanego scenariusza. Koperta nie może zawierać żadnych
danych osobowych lub danych adresowych nadawcy.
2) - zaklejonej kopercie nr 2 , opatrzonej tym samym godłem, Uczestnicy
umieszczają następujące informacje: imiona i nazwiska autora/autorów,
adresy korespondencyjne, telefony kontaktowe oraz adresy poczty email
i podpisane własnoręcznie oświadczenia następującej treści:
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i.

ii.

iii.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu na
scenariusz słuchowiska radiowego pod nazwą „Znajdź historie/ę”
i akceptuję jego warunki.
Oświadczam, że jestem/ jesteśmy jedynym autorem/ jedynymi
autorami Utworu oraz, że jest on wynikiem osobistej, oryginalnej
twórczości, wolnym od wad prawnych i jakichkolwiek roszczeń osób
trzecich.
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu na
scenariusz słuchowiska radiowego „Znajdź historie/ę” i wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów moich danych
osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu,
opublikowania jego wyników, przyznania oraz wydania nagród oraz
ewentualnego kontaktu ze strony Organizatorów w sprawach
związanych z konkursem w zakresie wynikającym z informacji
dotyczącej przetwarzania danych osobowych zamieszczonej w § 9
Regulaminu Konkursu.

3. Teksty scenariuszy słuchowisk zgłaszanych na Konkurs należy dostarczyć
osobiście lub przesłać pocztą począwszy od dnia 16 listopada 2018 do dnia 15
stycznia 2019 roku włącznie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszaw z
dopiskiem: „Konkurs na słuchowisko „Znajdź historie/ę”.
4. Organizatorzy nie zwracają egzemplarzy utworów nadesłanych na Konkurs.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 15 lutego 2019r.
§6
Jury
1. Utwory zgłoszone na Konkurs oceni siedmioosobowe jury powołane wspólnie
przez Organizatorów – Stowarzyszenie Autorów ZAiKS i Polskie Radio S.A.
- Teatr Polskiego Radia.
2. Decyzje jury konkursu są ostateczne.
§7
Nagrody i wyróżnienia
1. Laureatom Konkursu zostaną przyznane następujące nagrody:
I nagroda - 10000 (dziesięć tysięcy) złotych
II nagroda - 8000(osiem tysięcy) złotych
III nagroda – 5000 (pięć tysięcy) złotych;
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2. Poza nagrodami, o których mowa w ust.1. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
przyzna nagrodę specjalną za debiut radiowy w wysokości 5000 (pięciu
tysięcy) złotych.
3. Jeżeli nagrodzony Utwór jest dziełem współautorskim nagroda zostanie
wypłacona w sposób wskazany przez Uczestników.
4. Wysokość nagród w Konkursie podana została w kwotach brutto.
5. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS jako fundator nagród dokona potrącenia
zaliczki na podatek ,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych.
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§8
Prawa autorskie i pokrewne
Zgłoszony do Konkursu Utwór stanowić będzie utwór w rozumieniu ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, którego autorem lub współautorami
jest Uczestnik lub Uczestnicy wspólnie Zgłaszający.
Laureaci Konkursu udzielają Organizatorom zgody na zrealizowanie
słuchowiska radiowego na podstawie nagrodzonego Utworu. Zasady
korzystania z Utworu oraz słuchowiska radiowego określi odrębna umowa.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korzystania z całości lub
fragmentów nagrodzonych w Konkursie Utworów w celach promocji
działalności Organizatorów na rzecz rozwoju twórczości dramatycznej , w tym
do umieszczenia całości lub fragmentów Utworów na stronach internetowych
Organizatorów – Stowarzyszenia Autorów ZAiKS pod adresami
www.zaiks.org.pl,
www.zaiksteatr.pl,
www.zaiks100.pl
oraz
www.polskieradio.pl .
Na podstawie Utworu nagrodzonego pierwszą nagrodą zostanie zrealizowane
przez Teatr Polskiego Radia i wyemitowane na antenie Polskiego Radia do
dnia 18 marca 2019 roku słuchowisko.
W dalszej kolejności ale nie później niż do 31 grudnia 2019 r. będą
realizowane i emitowane kolejne słuchowiska na podstawie nagrodzonych
scenariuszy.

§9
Dane osobowe
1.
Organizatorzy informują, że Administratorem danych osobowych
Uczestników Konkursu jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS z siedzibą w
Warszawie (00-092), przy ul. Hipotecznej 2, wpisane do rejestru stowarzyszeń,
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innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów
opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, KRS 0000037327,
NIP 525-15-71-004, REGON 000775184 („ZAiKS”).
2.
Dane osobowe Uczestnika Konkursu są przetwarzane w związku ze
zgłoszeniem przez Uczestnika Utworu do Konkursu. Celem przetwarzania
danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania konkursowego i
wyłonienie zwycięzców Konkursu oraz dokonanie przewidzianych prawem
rozliczeń podatkowych lub innych podobnych, związanych z nagrodami, które
Uczestnicy i zwycięzcy Konkursu mają otrzymać, stosownie do postanowień
niniejszego Regulaminu.
3.
Organizatorzy informują Uczestników Konkursu, że podanie przez nich
danych osobowych jest wymogiem uczestnictwa w Konkursie oraz wymogiem
ustawowym, w przypadku dokonywania rozliczeń podatkowych. Brak podania
danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie oraz dokonanie
wymaganych prawem rozliczeń podatkowych i innych podobnych związanych ze
stypendiami, nagrodami i wyróżnieniami, które Uczestnicy i zwycięzcy Konkursu
mają otrzymać, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu.
4.
Organizatorzy informują, że każdy Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu
do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji, jak również
prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania
oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
Dostęp do danych osobowych jest możliwy:
a.
bezpośrednio w siedzibie Administratora,
b.
korespondencyjnie na adres siedziby Administratora.
5.
Organizatorzy informują, że dane osobowe Uczestników Konkursu będą
przechowywane przez cały okres trwania Konkursu, jak również będą
przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym
roszczeń podatkowych i cywilnych, w zależności od tego, który z tych okresów
nastąpi później.
6.
Organizatorzy informują, że dane osobowe Uczestników Konkursu mogą
być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a.
podmiotom świadczącym na rzecz ZAiKS-u usługi księgowe lub
audytorskie oraz windykacyjne,
b.
podmiotom świadczącym na rzecz ZAiKS-u usługi związane ze wsparciem
informatycznym i programistycznym,
c.
operatorom pocztowym i tzw. firmom kurierskim w zakresie niezbędnym
do świadczenia przez te podmiotu usług na rzecz ZAiKS-u
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d.
członkom jury Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
7.
Organizatorzy informują o prawie wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

1.
2.

3.
4.

§ 10
Postanowienia końcowe
Konkurs może być odwołany przez Organizatorów w każdej chwili bez
podania przyczyn.
Uczestnicy Konkursu w sprawach związanych z Konkursem mogą
kontaktować się z Organizatorami pod adresem mailowym:
komunikacja@zaiks.org.pl .
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy
kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z Regulaminem,
poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu
na siedzibę Polskiego Radia.

Organizatorzy
Polskie Radio – Teatr Polskiego Radia

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
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