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Regulamin Konkursu o Nagrodę „Jawor – u źródeł kultury”  Edycja 2022. 

 
 

§ 1  
Postanowienia ogólne 

 

1. Konkurs „Jawor – u źródeł kultury” to konkurs organizowany przez wybrane Rozgłośnie 
Regionalne Polskiego Radia. Został zorganizowany w celu uhonorowania osiągnięć artystów i 

animatorów kultury działających we wszystkich obszarach związanych z kulturą ludową: 
literatura, muzyka, taniec, rzeźba, malarstwo, rzemiosło.  

 

2. Organizatorem Konkursu „Jawor – u źródeł kultury” odbywającego się w województwie 
podlaskim jest Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku „Radio Białystok” - 

Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Świerkowej 1, 15-328 Białystok, wpisana do Krajowego 

Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037873, z kapitałem zakładowym 783.300,00 zł 

wpłaconym w całości, REGON 050252037, NIP: 542-00-03-367. 
 

3. Konkurs wspiera Podlaski Instytut Kultury 
 

§ 2 

Zgłoszenia do Konkursu 
1. Do Konkursu mogą być zgłoszone: 

a. osoby: twórcy i artyści ludowi, animatorzy kultury, osoby kultywujące ludowe tradycje 

kulinarne, 
b. zespoły lub organizacje szerzące kulturę ludową. 

2. Upoważnionymi do zgłaszania kandydatur do Konkursu są: 

a. instytucje kultury, nauki i oświaty; 

b. organy administracji rządowej; 
c. jednostki samorządu terytorialnego; 

d. organizacje pozarządowe działające w sferze kultury; 
e. media;   

f. inne osoby prawne (np. stowarzyszenia) oraz organizacje nieposiadające osobowości 

prawnej; 
g. osoby nieposiadające osobowości prawnej, np. twórca, autor, kompozytor. 

 

3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów 

prawnych, którzy w razie zwycięstwa dokonują odbioru nagrody w imieniu osoby niepełnoletniej. 
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, pracownicy i 

współpracownicy Sponsora oraz członkowie ich rodzin. 

5. Zgłoszenia kandydata do Konkursu dokonuje się poprzez terminowe przesłanie na adres e-

mailowy Organizatora: jawor@radio.bialystok.pl z dopiskiem „Jawor – u źródeł kultury”. 
6. Dokonując zgłoszenia należy wskazać kategorię, stosownie do § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu, 

oraz imię, nazwisko lub nazwę nominowanego do nagrody kandydata wraz z krótkim 

uzasadnieniem kandydatury. Zgłoszenia należy dokonać na przygotowanych przez Organizatora 
formularzach o przyznanie Nagrody „Jawor – u źródeł kultury”. Formularze do pobrania będą 

dostępne na stronie internetowej Organizatora. 
7. Dokonując zgłoszenia w kat. pierwszej i drugiej – § 3 ust. 2 lit a, b: solista – śpiewak lub 

instrumentalista, kapela lub zespół folklorystyczny (w tym kapele dziecięce lub młodzieżowe) 

należy dołączyć MP3 lub link. 
8. Dokonując zgłoszenia w kat. trzeciej § 3 ust. 2 lit c: rękodzieło lub sztuka ludowa należy dołączyć 

min.1 zdjęcie. 
9. Załączniki nie mogą przekraczać 25 MB. 
10. W przypadku zgłaszania kandydatów w kilku kategoriach należy tego dokonać w osobnych 

zgłoszeniach. 
11. Zgłaszający składa wraz ze zgłoszeniem podpisane oświadczenie, w którym potwierdza 

prawdziwość danych zawartych we wniosku. 
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12. Termin zgłaszania kandydatur do nagrody „Jawor – u źródeł kultury” upływa 10.04.2022 r. 

Zgłoszenie winno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w powyższym terminie. Zgłoszenia, które 
wpłyną po tej dacie mogą zostać uwzględnione w konkursie za zgodą Komisji Konkursowej. 

13. Po rozstrzygnięciu konkursu informacja o nagrodach i ich odbiorze będzie ogłoszona na antenie 

i stronie Polskiego Radia Białystok. 
 

§ 3 
Nagroda 

1. Nagroda „Jawor – u źródeł kultury” jest przyznawana artystom mieszkającym w województwie 

podlaskim, tworzącym i działającym we wszystkich obszarach związanych z kulturą ludową, 

wymienionym w § 2 ust. 1. Nagroda przyznawana jest za najlepsze osiągnięcia z okresu roku 
kalendarzowego poprzedzającego rok ogłoszenia Konkursu. 
 

2. Komisja Konkursowa przyznaje Nagrody w następujących kategoriach: 

a) solista – śpiewak lub 

instrumentalista, 
b) kapela lub zespół folklorystyczny (w 

tym kapele dziecięce lub 
młodzieżowe), 

c) rękodzieło lub sztuka ludowa. 
    

 

3. W Konkursie Organizator przewidział następujące nagrody w każdej z kategorii  
a) za zajęcie pierwszego miejsca podczas finału regionalnego: nagroda finansowa w wysokości 

1.500,00 zł brutto oraz reprezentacja regionu Podlasie na konkursie ogólnopolskim „Jawor – u 
źródeł kultury”, 
b) za zajęcie drugiego miejsca podczas finału regionalnego: nagroda finansowa w wysokości 

1.000,00 zł brutto, 
c) za zajęcie trzeciego miejsca podczas finału regionalnego: nagroda finansowa w wysokości 

500,00 zł brutto. 
Ponadto Laureaci nagród głównych w kategoriach: a) solista - śpiewak lub instrumentalista, b) 

zespół folklorystyczny (w tym: kapele dziecięce/młodzieżowe) otrzymają możliwość odbycia 
sześciogodzinnej sesji nagraniowej w Studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok. 
 

§ 4 
RODO 

1. Administratorem danych osobowych jest Radio Białystok S.A. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 
ul. Świerkowa 1, 15-328 Białystok. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą 

poczty tradycyjnej na adres: ul. Świerkowa 1, 15-328 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: 

sekretariat@radio.bialystok.pl. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod 

adresem mailowym: iod@radio.bialystok.pl. 
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny. 
4. Przetwarzanie odbywa się w związku z: 

a) udziałem w konkursie, ewentualnym odbiorem wygranej nagrody – art. 6 ust. 1 lit.  
b RODO; 
b) rozliczeniem u Administratora – art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
c) ewentualnymi roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

5. Dane osobowe nie pochodzą od osób trzecich. 
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów 

prawa, w tym w szczególności do Urzędu Skarbowego w przypadku kontroli oraz na podstawie 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdyby działanie prowadzone 

przez Administratora było współorganizowane przez inny podmiot. 
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od roku następującego, w którym 

została odebrana nagroda. 
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9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie spowoduje brak możliwości odbioru 
nagrody 

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

§ 5 

Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator dopuszcza możliwość zmiany Regulaminu Konkursu, przerwania lub odwołania 

Konkursu, a także zawieszenia organizacji Konkursu bez wskazywania przyczyny. 
2. Nagroda finansowa zostanie przed przekazaniem laureatowi pomniejszona o należny, 

zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% nagrody (podstawa prawna – art. 30 ust. 
1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

3. Dokonując zgłoszenia do Konkursu podmiot zgłaszający potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 

konkursu zawarte w niniejszym regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom. 
4. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez 

zgłaszającego. 
6. Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swojego 

imienia i nazwiska i wizerunku. 
7. Laureaci Konkursu oraz osoby wyróżnione wyrażają zgodę na sporządzenie  

i rozpowszechnianie ich wizerunku w związku z Konkursem na wszelkich polach medialnych 

(telewizja, radio, Internet ect.). Z tego tytułu nie będą sobie rościć praw do zapłaty. 
8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na Utrwalanie wystąpień - nagrywanie i publikowanie (w 

telewizji, radiu i Internecie) z tego tytułu nie będą sobie rościć praw do zapłaty.  
9. Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych 

osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu oraz na udostępnienie ich danych 
osobowych fundatorom nagród w celu identyfikacji i realizacji nagrody. 

10. Niedostosowanie się do punktów zawartych w niniejszym regulaminie lub niewłaściwe podanie 

danych osobowych pozbawia możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz powoduje 
unieważnienie osiągniętych wyników. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty 

elektronicznej, z których korzystają zgłaszający i kandydaci. Organizator nie ponosi również 

odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją Konkursu oraz za szkody 
spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu. 

12. W przypadku nieodebrania nagrody przez zwycięzcę konkursu w terminie 30 dni od dnia powstania 

prawa do nagrody, prawo to wygasa.  

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego. 
 

 


