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1. Organizatorem konkursu i warsztatów jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i 
Kujaw” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, adres: 85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 48-50, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym 
w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000183992, NIP 554-03-16-293, kapitał zakładowy: 703.900,00 zł, 
kapitał wpłacony 703.900,00 zł, skład Zarządu: Michał Jagodziński – Prezes Zarządu. 

2. Termin oraz miejsce konkursu i warsztatów: 23.04.2012 r. – 27.04.2012 r., Hotel Gotyk - Toruń.  

3. Udział w konkursie mogą wziąć utwory pracowników i współpracowników radia publicznego oraz mediów komercyjnych, a 
także utwory zrealizowane przez producentów niezależnych. 

4. Właściciel autorskich praw majątkowych do utworu musi oświadczyć, iż dzieło jest wolne od wad prawnych oraz nie 
narusza praw i dóbr osobistych osób trzecich. 

5. Przystępując do konkursu właściciel autorskich praw majątkowych do utworu, z wyłączeniem słuchowisk udziela 
organizatorowi nieodpłatnej półrocznej licencji do korzystania z nagrodzonych utworów w całości i we fragmentach 
w kraju oraz za granicą wraz z  prawem do wykorzystania autorskich praw pokrewnych, a pozostałym nadesłanym 
utworom – nieodpłatnej licencji na czas trwania konkursu, tzn. od 31.03.2012 r. do 26.04.2012 r. 

Udzielona licencja obejmować będzie następujące pola eksploatacji:  

a) utrwalanie, 

b) zwielokrotnianie na dowolnym nośniku, 

c) publiczne odtwarzanie, 

d) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub 
bezprzewodowej przez stację naziemną oraz za 
pośrednictwem satelity, 

e) reemisji, 

f) wprowadzania do pamięci komputera i sieci 
multimedialnych, 

g) wykorzystanie do celów wydawniczych, 

h) wprowadzanie do obrotu. 

6. Udział w konkursie mogą wziąć utwory powstałe po 17 maja 2011 r. 

7. Do konkursu zostaną zakwalifikowane tylko te prace, których autorzy (bądź ich przedstawiciele) wezmą udział w 
warsztatach. 

8. Nadesłane prace powinny mieć rekomendację rozgłośni/programu/producenta. 

9. Zasady konkursu: 

a) w konkursie mogą wziąć udział reportaże, neoreportaże, słuchowiska, prace na tzw. „styku form”, 

b) informacje o utworach zgłaszanych do konkursu należy przesłać do 31.03.2012 r. wyłącznie poprzez 
wypełnienie formularza znajdującego się na stronie http://www.radiopik.pl/grandpik/formularz.html 

c) prace na płytach CD (w formacie CD audio) należy nadesłać w 7 egzemplarzach wraz ze zgłoszeniem 
uczestnictwa do 31.03.2012 r. (decyduje data stempla pocztowego), 

d) każdy Ogólnopolski Program Radiowy, Studio Reportażu i Dokumentu, Teatr Polskiego Radia i Rozgłośnia 
Regionalna Polskiego Radia oraz pozostali Producenci mogą zgłosić do konkursu maksymalnie dwa utwory o 
łącznym czasie nieprzekraczającym 50 minut,  

e) werdykt jury zostanie ogłoszony podczas uroczystej gali 26.04.2012 r.  

10. Skład jury ustala organizator. 

11. Nagrodą główną w konkursie jest GRAND PiK. Finansowa wartość nagrody głównej wynosi 10.000,00 zł brutto (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych). Jury ma prawo odstąpić od przyznania nagrody głównej. Oprócz nagrody głównej jury może 
przyznać nagrody specjalne.    

12. Nagrodami dodatkowymi są: nagroda uczestników warsztatów oraz nagroda słuchaczy (regulaminy konkursów dostępne 
są na stronie: www.radiopik.pl). 

13. Laureaci zobowiązani są do zapłaty podatku od wartości przyznanych nagród w wysokości i na zasadach przewidzianych 
przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie w szczególności przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych. 

 
Kontakt: Kontakt: Kontakt: Kontakt:     

Anita Pierzgalska tel. 606 667 688, Sekretarz konkursu 
Ewa Dąbska, tel. 52 32-74-117 lub 608-056-053 
Żaneta Walentyn, tel. 52 32-74-116 lub 608-695-602 
Marek Rzepa, tel. 52 32-74-146 lub 608 695 609 

Prace prosimy przesyłać pod adres:Prace prosimy przesyłać pod adres:Prace prosimy przesyłać pod adres:Prace prosimy przesyłać pod adres:    

 „Radio PiK” S.A. 
 ul. Gdańska 48-50 
 85-006 Bydgoszcz 
 z dopiskiem: „Konkurs artystycznych form radiowych” 

 

Załącznik  do Zgłoszenia Uczestnictwa


