REGULAMIN KONKURSU
„NIEBIESKI MIKROFON – MUZYCZNA NAGRODA
POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK 2021”
§1
Postanowienia ogólne
1. „Niebieski Mikrofon – Muzyczna Nagroda Polskiego Radia Białystok 2021” organizowany
jest przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Białymstoku „Radio Białystok” Spółkę
Akcyjną (NIP: 542-00-03-367, Regon: 050252837) z siedzibą w Białymstoku 15-328,
ul. Świerkowa 1, wpisaną 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, zwaną
dalej Organizatorem.
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki
przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Niebieski Mikrofon – Muzyczna Nagroda
Polskiego Radia Białystok 2020” zwany w dalszej części Regulaminu Konkursem.
3. Konkurs trwa od 18 października 2021 r. do 20 lutego 2022 r.
4. Konkurs ma na celu promowanie twórczości artystycznej wykonawców, zespołów,
solistów, artystów pochodzących z województwa podlaskiego.
5. Przy wyborze zwycięzców Konkursu będzie brana pod uwagę twórczość artystyczna, tj.:
nagrania, teledyski, aktywność koncertowa oraz rozwój artystyczny.
6. Uczestnikami Konkursu mogą być wykonawcy (zwani dalej: Wykonawcą), tj.: zespoły,
soliści, artyści, którzy pochodzą z województwa podlaskiego (w przypadku zespołów
przynajmniej jedna osoba musi pochodzić z województwa podlaskiego) i spełniają
wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
7. Do Konkursu Wykonawcy mogą zgłaszać się we własnym imieniu oraz mogą być zgłaszani
przez osoby trzecie.
8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

§2
Zasady i przebieg Konkursu
1. Zgłaszający do Konkursu muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy, który jest umieszczony
na stronie www.niebieskimikrofon.pl.
2. W zgłoszeniu powinno się znaleźć imię i nazwisko/nazwa Wykonawcy zgłaszanego do
Konkursu, skład Wykonawcy, uzasadnienie (tj.; informacja o twórczości artystycznej,
aktywności koncertowej, rozwoju artystycznym, itp.), materiały FOTO, VIDEO, pliki
dźwiękowe oraz dane kontaktowe.
3. Wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne ze
zgłoszeniem Wykonawcy do Konkursu oraz akceptacją postanowień niniejszego
Regulaminu.
4. Etapy Konkursu:
4.1. Od 18.10 do 28.11.2021 r. - Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu.
4.2. Do 10.12.2021 r. - Komisja powołana przez Organizatora z nadesłanych zgłoszeń
wybierze maksymalnie 10 Wykonawców, którzy wezmą udział w kolejnym etapie
Konkursu i będą dalej zwani Finalistami.
4.3. Od 10.12.2021 r. do 06.02.2022 r. – prezentacja wszystkich Finalistów na stronie
www.niebieskimikrofon.pl, na antenie Polskiego Radia Białystok oraz na profilu
Radia Białystok na Facebooku.
4.4. Od 10.12.2021 r. do 06.02.2022 r. – słuchacze głosując na profilu Radia Białystok na
Facebooku dokonują wyboru spośród wszystkich Finalistów Zwycięzcy, który
otrzyma Nagrodę Słuchaczy Polskiego Radia Białystok. Za prawidłowość przebiegu
głosowania i obliczenie wyników odpowiada Organizator.
4.5. Do 08.02.2022 r. - Jury powołane przez Organizatora dokona wyboru spośród
wszystkich Finalistów Zwycięzcy, który otrzyma Nagrodę Polskiego Radia Białystok.
4.6. 19.02.2022 r. – Próby i przygotowanie do FINAŁU.
4.7. 20.02.2022 r. – FINAŁ Konkursu w Studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok,
podczas którego zaprezentują się wszyscy Finaliści Konkursu oraz zostaną ogłoszone
wyniki głosowania słuchaczy oraz werdykt Jury powołanego przez Organizatora.
Wszyscy Finaliści zaprezentują po jednym utworze, natomiast Zwycięzcy zagrają
dłuższy koncert.
§3
Nagrody
1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają:
1.1 Statuetkę Konkursu.
1.2 Możliwość zagrania pełnego koncertu live w Studiu Rembrandt Polskiego Radia
Białystok w terminie uzgodnionym z Organizatorem.
1.3 Nagrody finansowe:
1.3.1 Nagroda Słuchaczy Polskiego Radia Białystok – 5555,55 zł
1.3.2 Nagroda Polskiego Radia Białystok – 5555,55 zł
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2. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych nagrody pieniężne
obciążone są zryczałtowanym podatkiem od wygranej w wysokości 10% wartości
nagrody.
3. Wartość Nagrody Słuchaczy Polskiego Radia Białystok oraz Nagrody Polskiego Radia
Białystok, po potrąceniu podatku, wyniesie 5000,00 zł.
4. Zwycięzcy udostępnią Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do
przekazania nagrody w terminie 7 dni od dnia Finału Konkursu.
5. Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych Nagród Specjalnych Polskiego
Radia Białystok.
§4
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.niebieskimikrofon.pl.
2. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zobowiązanie się
do jego przestrzegania.
3. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także
przerwania, zawieszenia, lub zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu lub Finału
wynikające ze zmiany warunków zewnętrznych.
4. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową,
zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku
w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. – o grach hazardowych.
5. We wszystkich
Organizator.

sprawach

nieuregulowanych
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Regulaminem
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