
REGULAMIN KONKURSU 

„Zagraj na HEARTH Festival” 

 

Postanowienia ogólne  

 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej: „Regulaminem” określa zasady udziału w 

konkursie „Zagraj na HEARTH Festival", którego celem jest wyłonienie zespołu 

muzycznego i umożliwienie mu występu na festiwalu „HEARTH Festival” w 

Krakowie (dalej: „Festiwal”) podczas koncertu w dniu 21 lipca 2018 roku 

 

2. Organizatorem konkursu „Zagraj na HEARTH Festival" (dalej: "Konkurs") jest 

„Fundacja Krakowskiego Radia Akademickiego <ŻAK>” z siedzibą w Krakowie, 

przy ul. Rostafińskiego 8 (adres korespondencyjny: Al. Waszyngtona 1, 30-204 

Kraków) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla 

której Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieście, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 

0000028139, posiadającą Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 6772173896, 

reprezentowana przez p. Macieja Okonia – Prezesa Zarządu, zwana dalej 

„Fundacją” 

 

3. Informacje na temat Konkursu oraz jego Regulamin dostępne są na stronie 

internetowej www.radiofoniakrakow.pl  

 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 15 czerwca 2018 r. do 

dnia 29 czerwca 2018 r. 

 

5. Konkurs składa się z 2 (dwóch), następujących po sobie kolejno etapów: 

- I etap od dnia 15.06.2018 do dnia 22.06.2018 

- II etap od dnia 25.06.2018 do dnia 29.06.2018 

 

Uczestnicy Konkursu 

  

6. Do udziału w Konkursie mogą zgłaszać się osobiście lub za pośrednictwem 

osób trzecich (zwanych dalej: „Zgłaszającym”) osoby fizyczne oraz grupy osób 



fizycznych (zespoły) wykonujące muzykę autorską, zwane dalej: „Uczestnikami”, 

które najpóźniej w dniu zgłoszenia do Konkursu ukończyły 18 lat.  

 

7. Dokonując zgłoszenia w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady 

Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin. 

 

8. Dana osoba fizyczna może brać udział w Konkursie albo w ramach jednego 

zespołu muzycznego albo jako solista, w drodze wyjątku. Decyzją Jury w 

wypadkach i na zasadach przez nią określonych, osoba fizyczna występująca w 

zespole muzycznym może zostać dopuszczona do udziału w Konkursie w II i 

kolejnych etapach, jednocześnie jako solista. 

 

I Etap - Zgłoszenie do Konkursu 

 

9. W Konkursie biorą udział Uczestnicy, którzy zostaną zgłoszeni do Konkursu, 

wg zasad opisanych w punkcie 6 Regulaminu w okresie od dnia 15 czerwca 2018 

r. do dnia 22 czerwca 2018 r., zgodnie z punktem 10 Regulaminu. Decydujące 

znaczenie ma data otrzymania kompletnego zgłoszenia przez Organizatora. 

 

10.  Zgłoszenie Uczestnika do udziału w Konkursie odbywa się poprzez formatkę 

na stronie www.radiofoniakrakow.pl i polega na: 

 
a) wypełnieniu wymaganych pól formularza konkursowego poprzez podanie 

danych kontaktowych podmiotu zgłaszającego obejmujących: imię, nazwisko, nr 

telefonu, adres mailowy,  

b) zamieszczeniu pliku audialnego albo audiowizualnego z zapisem występu 

artystycznego, zawierającego własne utwory muzyczne poprzez dodanie: pliku 

wideo (w formatach: avi., mov., mp4, flv, o wadze max. 20MB);  pliku MP3 (o 

wadze max. 6MB) lub przesłanie adresu URL do witryny internetowej YouTube, 

SoundCloud lub podobnych) (dalej zwane: „Występem”), 

c) odznaczeniu checkboxa potwierdzającego zapoznanie się z odpowiedzialnością 

za naruszenie praw majątkowych osób trzecich o treści: 

„Oświadczam, że zgłaszając do Konkursu nagranie jestem upoważniony do 

reprezentowania osób mających twórczy wkład w powstanie utworu oraz 

nagrania, w tym do udzielenie nieodpłatnej, niewyłącznej, nieodwołalnej i 



przenaszalnej licencji do autorskich praw majątkowych do utworu oraz praw do 

jego artystycznych wykonań a także praw do nagranego fonogramu. Z tytułu 

powyższego oświadczenia ponoszę wyłączną odpowiedzialność za naruszenia 

autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych oraz dóbr osobistych osób 

trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek 

roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Fundacji Krakowskiego Radia 

Akademickiego „Żak”, dotyczącymi przesłanego utworu zobowiązuję się zwolnić 

Fundację z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego 

zaspokojenia roszczeń osób trzecich.” 

 

11. Wszystkie dane osobowe oraz informacje podane przez Uczestników powinny 

być prawdziwe. Organizator  zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z 

udziału w Konkursie  według własnego uznania jeżeli Uczestnik na jakimkolwiek 

etapie Konkursu dostarczy dane lub informacje nieprawdziwe.  

 
12. W Konkursie dopuszczalne są zgłoszenia wyłącznie własnych autorskich 

utworów muzycznych. W Konkursie nie biorą udziału utwory innych artystów 

tzw. covery tj. wykonanie artystyczne cudzego utworu.  

 

13. Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza, że zgłaszający się Uczestnik 

zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że w pełni go akceptuje (traktując jako 

prawnie dla niego wiążące) i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

 

14. Uczestnik Konkursu może zamieścić tylko jeden zapis Występu. 

 

15. Zgłoszone zapisy Występu podlegają premoderacji i dopiero po 

zaakceptowaniu treści merytorycznej przez Organizatora zamieszczane są na 

stronie Konkursowej. Publikowane będą wyłącznie Występy, które będą zgodne 

treścią z zasadami Konkursu, prezentowały będą odpowiednią wartość 

artystyczną oraz poziom techniczny.  

 
16. Zgłoszenie do Konkursu jest bezpłatne. 

 

17. W terminie do dnia 25 czerwca 2018r., Jury powołane przez Organizatora 

wyłoni nie więcej niż 5 Uczestników, spośród wszystkich zgłoszeń, którzy 



spełniają kryteria merytoryczne określone w niniejszym Regulaminie oraz kryteria 

artystyczne wedle uznania Jury. Ogłoszenie wyników nastąpi 25 czerwca 2018 r. 

 

18. Wybrane przez Jury Występy, zostaną opublikowane na stronie konkursowej 

znajdujące się pod adresem: www.radiofoniakrakow.pl/hearth w dniu : 

25.06.2018 r. Dodatkowo, wyniki zostaną przesłane do wyłonionych Uczestników 

na adres kontaktowy e-mail. 

 

19. W I etapie zgłoszenia widoczne są tylko dla Organizatora. Po ogłoszeniu 

wyników I etapu Konkursu, na stronie internetowej Konkursu zostaną 

upublicznione tzw. Profile Uczestników. Każdy Profil Uczestnika będzie zawierał:  

a) nazwę zespołu lub dane solisty,  

b) przycisk służący do głosowania online z napisem „GŁOSUJ”. 

 

 

II etap Konkursu 

 

20. II etap Konkursu odbędzie się w dniach od 25 czerwca 2018r. do dnia 29 
czerwca 2018r. 
 

21. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem sieci Internet: 

a) każdy z internautów w okresie od 25 czerwca 2018r. do dnia 29 czerwca 2018r. 

będzie mógł oddać swój głos na jego zdaniem najlepszego Uczestnika Konkursu, 

b) jeden internauta może zagłosować tylko raz tj. z jednego adresu IP można 

oddać tylko jeden głos, na stronie konkursowej za pomocą przycisku „Głosuj” w 

trakcie trwania II etapu Konkursu 

c) głosowanie internetowe zostanie zakończone 29 czerwca 2019r. o godzinie 

23.59.59. 

e) Zabronione jest zwiększanie ilości głosów poprzez działania niezgodne z 

Regulaminem, w tym zwłaszcza poprzez wykorzystywanie systemów masowych 

głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów 

komputerowych powodujących naliczanie głosów nieoddanych bezpośrednio przez 

internautów. W przypadku stwierdzenia ww. działania internauty Organizator 

zastrzega sobie prawo do niezliczenia głosów oddanych niezgodnie z Regulaminem 

lub wedle uznania Organizatora do wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu.  



 

22. Wyniki II etapu Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 2 lipca 2018r na stronie 

konkursowej pod adresem: www.radiofoniakrakow.pl  

 

Nagrody 

 

23. Nagrodą w Konkursie jest występ na Festiwalu w dniu 21 lipca 2018r. r.  

 

24. Za Występ Zwycięzca nie otrzymuje wynagrodzenia. Zwycięzca sam pokrywa 

koszty transportu we własnym zakresie.  

 

25. Nagroda nie podlegają zamianie na inną nagrodę, w szczególności na 

ekwiwalent pieniężny.  

 

26. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby 

trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając 

Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.  

 

 

Prawa majątkowe 

 

27. Zamieszczenie na stronie Konkursowej zarejestrowanego Występu wraz ze 

Zgłoszeniem, dokonane przez zgłaszającego do Konkursu zgodnie z punktem 10 

Regulaminu, jest jednoznaczne z udzieleniem przez niego Organizatorowi 

nieodpłatnej, niewyłącznej, nieodwołalnej i przenaszalnej licencji (dalej: Licencja) 

do korzystania z praw pokrewnych do nagranego Występu oraz autorskich praw 

majątkowych do utworów Uczestnika, zgłoszonych do Konkursu, w następującym 

zakresie: 

1.1 Licencja upoważnia do korzystania z Występu przez czas nieokreślony (okres 

licencji); 

1.2 Licencja upoważnia do korzystania z Występu, na wszystkich znanych polach 

eksploatacji, w szczególności:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką 

egzemplarzy Występu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 



magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Występ 

utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania Występu w sposób inny niż określony pod lit. b/ 

powyżej - publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie, wystawienie oraz 

reemitowanie i nadawanie przewodowe i bezprzewodowe we wszystkich 

stacjach radiowych i telewizyjnych, a także przy użyciu satelity, platform 

cyfrowych i multipleksów, w sieci Internet, wykorzystywania w formie usług 

telekomunikacyjnych (np. SMS-ów lub innych przekazów dzwiękowych oraz 

wizualnych), a także inne publiczne udostępnianie Występu, w szczególności w 

sieci Internet, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym. 

1.3 Licencja upoważnia do korzystania z Występu na terytorium obejmującym 

obszar całego świata. 

 

28. Uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i 

osobistych: 

a) wyraża zgodę na dokonywanie przez Licencjobiorców, bez potrzeby 

uzyskiwania dodatkowej zgody, opracowań Występu, poprzez dokonywanie w 

szczególności jego skrótów, oraz na korzystanie przez Licencjobiorców z tych 

opracowań na  polach eksploatacji, wskazanych w punkcie 51 Regulaminu;  

b) zezwala Licencjobiorcom na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym 

w szczególności na zezwalanie na korzystania z opracowań Wykonania oraz 

rozporządzanie tymi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych w 

punkcie 51 Regulaminu;  

c) upoważnia Licencjobiorców do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu 

Wykonania publiczności, udostępnianiu Wykonania anonimowo lub z 

podaniem imienia i nazwiska twórcy/artysty wykonawcy, 

d) przenosi prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego 

do utworów i ich artystycznych wykonań. 

 

 

29. Zgłaszając się do Konkursu, Zgłaszający oraz Uczestnicy na podstawie 



odrębnego porozumienia mogą wyrazić zgodę na korzystanie z ich wizerunków 

(zarejestrowanych w dowolnej postaci), imion, nazwisk, pseudonimów, nazw 

zespołów, zdjęć, opisów zespołów, w materiałach promocyjno-reklamowych 

Konkursu, Festiwalu lub Licencjobiorców. 

 

30. Organizator oświadcza, a Zwycięzca przyjmuje do wiadomości, że w 

przypadku zachowania podczas występu, które może naruszać dobra osobiste lub 

uczucia osób trzecich, lub które prowadzi do szkód materialnych lub jest 

sprzeczne z regulaminem Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do 

natychmiastowego przerwania występu Uczestnika, a ponadto Uczestnik 

zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich szkód jakie poniesie Organizator w 

związku z takich zachowaniem podczas występu w trakcie koncertu. 

 

31. Uczestnik nie nabywa prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu 

udziału albo zwycięstwa w Konkursie albo udziału w Festiwalu. 

 

 

Dane osobowe  

 

32. Administratorem moich danych osobowych jest „Fundacja Krakowskiego 
Radia Akademickiego <ŻAK>” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Rostafińskiego 8 
(adres korespondencyjny: Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków) wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy 
dla Krakowa- Śródmieście, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000028139, posiadającą 
Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 6772173896 (dalej jako "Administrator"). 
 
33. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji 
Konkursu. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji Konkursu 
oraz marketingu i promocji Konkursu i Organizatora. 
 
34. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres trwania 
Konkursu, a jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku określonego 
przepisami prawa (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi, 
przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy), przez okresy 
wskazane w tych przepisach. 
 
35. Dane osobowe mogą zostać przekazane Centrum Kultury Dworek 
Białoprądnicki w celu realizacji prawa do Nagrody oraz w celu marketingu i 
promocji Koncertu. 
 
36. Każdy kto podał dane osobowe jest uprawniony do żądania: 



a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO*, tj. do 
uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz 
prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w 
szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) 
o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach 
odbiorców, którym Administrator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, 
(iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o 
sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
(vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także 
jego konsekwencjach; 
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO*, tj. do żądania od 
Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są 
nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; 
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO*, tj. do żądania od 
Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również 
"prawem do bycia zapomnianym"). Administrator ma obowiązek usunąć dane 
osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) 
dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) 
cofnięto zgodę, na której opiera się przewarzanie i nie ma innej podstawy prawnej 
przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) 
dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 
prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych 
m.in. w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów 
prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez 
odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia 
lub obrony roszczeń; 
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO*, tj. do 
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w 
następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik Loterii kwestionuje prawidłowość 
danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, (ii) przetwarzanie 
danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu 
danych, (iii) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one 
potrzebne uczestnikowi Loterii do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W 
przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
Administrator może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, 
wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w 
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne 
względy interesu publicznego;  
e) wniesienia sprzeciwu: 
- wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO*, tj. prawo wniesienia w 
dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie 
uzasadnionym interesie Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO*). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać 
danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy 
lub dane potrzebne są Administratorowi do dochodzenia roszczeń. Prawo do 
zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, 
gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody � w 
takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest 
niezbędne do wykonania umowy, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
przez Administratora obowiązku prawnego; 
- wobec przetwarzania danych niezależnie od podstawy prawnej na potrzeby 
marketingu bezpośredniego na podstawie art. 21 ust. 2 RODO*. W takiej sytuacji 



Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tym celu; 
g) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO*, tj. do otrzymania w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych 
dostarczonych Administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu 
administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje 
jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane 
przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. 
Prawa o których mowa powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego 
wniosku: 
- w formie pisemnej na adres: Fundacja Krakowskiego Radia Akademickiego 
„Żak”, Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków. 
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych 
osobowych narusza przepisy RODO*, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi 
do organu nadzorczego. 
 
* RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. 

 

37. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora 

o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.  

 

38. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika 

niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.  

 

 

Postanowienia końcowe  

 

 

39. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora 

na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym 

uzasadnieniem. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator w 

terminie 14 dni roboczych i udziela odpowiedzi pisemnej na adres podany przez 

składającego reklamację. 

 

40. Organizator zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące 

przepisy, prawo do zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o 

czym poinformuje Uczestników na stronach Regulaminu Konkursu oraz na 

podany przez nich adres poczty elektronicznej z odpowiednim wyprzedzeniem. W 

przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Uczestnik Konkursu 



powinien niezwłocznie po powiadomieniu o planowanych zmianach powiadomić 

Organizatora o braku akceptacji i wycofać swój udział z Konkursu. Zamiany 

Regulaminu nie będą pogarszać sytuacji prawnej Uczestników Konkursu 

wynikającej z poprzedniego brzmienia Regulaminu. 

 
41. W przypadku zgłoszenia do Konkursu liczby Uczestników mniejszej niż 10, 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w taki 

sposób, iż nie zostanie przeprowadzony etap II Konkursu, o czym Organizator z 

odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Uczestników zgodnie z powyższymi 

postanowieniami o zmianach Regulaminu. 

 
42. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady 

Konkursu.  


