
Regulamin emisji bezpłatnych 

komunikatów „Pomoc dla firmy” 

1. „Pomoc dla firmy” – zasady ogólne 

a) Akcja Bezpłatne komunikaty „Pomoc dla firmy” Muzycznego Radia nazywana również 

Pomoc dla firmy jest prowadzona przez podmiot Muzyczne Radio Sp. z o.o., Pl. Kard. S. 

Wyszyńskiego 45/1, 58-500 Jelenia Góra, miejsce zarejestrowania: Wrocław, Sąd Rejonowy 

dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy, numer rejestru KRS : 0000080704; 

kapitał zakładowy : 1 616 000,00 PLN, NIP : 611 – 24 – 01 – 440, zwany dalej Muzyczne 

Radio;  

b) Akcja Pomoc dla firmy jest skierowana do firm, które ucierpiały w wyniku pandemii 

koronawirusa. Muzyczne Radio umożliwia emisję materiałów dźwiękowych, zwanych dalej 

Komunikatami  na antenie programu radiowego nadawanego pod nazwą Muzyczne Radio, na 

zasadach określonych w niniejszym regulaminie Bezpłatne komunikaty „Pomoc dla firmy” - 

zwanym dalej Regulaminem; 

c) Osoba fizyczna, działająca w imieniu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą a 

przesyłająca Komunikat poprzez akcję  Pomoc dla firmy, zwana dalej Autorem, przesyłając 

Komunikat w sposób wskazany w dalszej części regulaminu daje Muzycznemu Radiu 

możliwość edycji treści Komunikatu w celu dostosowania go do emisji na antenie, na 

następujących warunkach: 

• Autor wyraża zgodę na dokonywanie przez Muzyczne Radio i inne podmioty 

działające na jego rzecz, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej osobnej zgody Autora, 

opracowań i ingerencji w Komunikat, poprzez dokonywanie skrótów i zmian w celu 

dostosowania Komunikatu do wymogów technicznych i przyjętych zwyczajów emisji, 

• Autor upoważnia Muzyczne Radio do podjęcia decyzji o pierwszym publicznym 

udostępnieniu Komunikatu; 

• Autor przenosi na Muzyczne Radio prawo zezwalania na wykonywanie zależnego 

prawa autorskiego do Komunikatu; 

• Autor upoważnia Muzyczne Radio do zniszczenia utrwalenia Komunikatu dokonanego 

przez Muzyczne Radio bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Autora; 

• Muzyczne Radio zastrzega sobie prawo wyboru Komunikatu nadesłanego przez 

Autora, przy czym Muzyczne Radio ma prawo nieopublikowania Komunikatu bez 

podania uzasadnienia.  

  

2. Oświadczenie Autora 

 

Autor oświadcza, że: 

• jest wyłącznym autorem przesłanego Komunikatu i/lub posiada wszelkie majątkowe 

prawa autorskie do Komunikatu, osobiście i samodzielnie zarządza tymi prawami 



autorskimi i nikt inny nie jest upoważniony do reprezentowania jego praw w tym 

zakresie, oraz że jego prawa do Komunikatu nie są w żaden sposób ograniczone ani 

obciążone, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Muzycznego Radia z 

żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej licencji oraz z tytułu 

wykonywania przez Muzyczne Radio przekazanych przez Autora uprawnień; 

• osoby występujące w Komunikacie, których zgoda jest konieczna do publikacji 

Komunikatu, wyraziły zgodę na jego publikację i stwierdziły, że publikacja taka nie 

naruszy ich dóbr osobistych; 

• Autor na każde żądanie Muzycznego Radia przedstawi dokumenty potwierdzające stan 

prawny, o którym mowa w niniejszym Regulaminie; 

• Autor przesyłając Muzycznemu Radiu Komunikat ponosi wyłączną odpowiedzialność 

za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób 

trzecich a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek 

roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Muzycznego Radia, zobowiązuje się 

zwolnić Muzyczne Radio z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu udzielonej licencji 

oraz zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w takim 

wypadku. 

• Autor akceptuje fakt niezależnej oceny formalno-prawnej przez Muzyczne Radio 

Komunikatów przesłanych do radia. 

  

3. Zasady przesyłania Komunikatu 

  

• Przesyłanie Komunikatu do odczytania na antenie w ramach akcji Pomoc dla firmy 

następować może jedynie w następujący sposób: poprzez pocztę elektroniczną (e-

mail) na adres: pomocdlafirmy@muzyczneradio.pl; 

 

• Komunikat przesłany przez Autora powinien być przesłany wg następującego 

szablonu i zawierać informacje: nazwa firmy_treść oferty_kontakt; 

 

• Treść Komunikatu nie może przekroczyć 20 słów (numer telefonu, adres www 

traktowany odpowiednio jako  jedno słowo); 

 

• Komunikaty emitowane będą w kolejności przychodzącej poprzez pocztę 

elektroniczną na adres e-mail: pomocdlafirmy@muzyczneradio.pl 

• Autor zobowiązany jest podać adres e-mail, kontaktowy numer telefonu oraz swoje 

rzeczywiste imię i nazwisko. Informacje te wykorzystywane będą wyłącznie do 

niezbędnego kontaktu z Autorem i ewentualnego podpisania publikowanych 

Komunikatów; 
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• Autor przesyłając Komunikat wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony 

Muzycznego Radia na podany adres e-mail akceptując Klauzulę Zgody w momencie 

wysłania wiadomości e-mail; 

• Klauzula Zgody o której mowa wyżej brzmi następująco: "Zgodnie z ustawą z dnia 18 

lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażam zgodę na kontakt 

drogą elektroniczną ze strony Muzycznego Radia. Wyrażam również zgodę na 

zarejestrowanie moich danych w bazie klientów Muzycznego Radia i ewentualne 

przedstawienie mi ofert w przyszłości.”. Ogólna polityka prywatności Muzycznego 

Radia znajduje się pod publicznym adresem witryny: 
https://muzyczneradio.pl/index.php/polityka-prywatnosci.html 

• Autor przesyłając Komunikat potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego 

Regulaminu i akceptuje bezwarunkowo jego postanowienia i tym samym 

zobowiązuje się do jego przestrzegania; 

• Autor przyjmuje do wiadomości, że emisja Komunikatu nastąpi jedynie po 

akceptacji przez Autora zasad Regulaminu. 

 

4. Zasady emisji bezpłatnego komunikatu w ramach 

akcji „Pomoc dla firm” 

• Muzyczne Radio wyemituje Komunikat w czasie przez siebie wybranym i dokona tego 

jednorazowo; 

• Komunikaty będą odczytywane przez lektora lub prowadzącego; 

• Odczytane zostanie na antenie łącznie 113 Komunikatów; 

• Jeden podmiot gospodarczy może skorzystać tylko z jednej emisji Komunikatu, o ile 

Muzyczne Radio nie postanowi inaczej w dowolnym czasie; 

 

5. Postanowienia końcowe 

  

• Muzyczne Radio zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w 

dowolnym dla siebie czasie; 

• Zmiany Regulaminu będą upubliczniane na stronie internetowej Muzycznego Radia; 

• Muzyczne Radio zastrzega sobie prawo w dowolnym dla siebie czasie do zawieszania 

działania lub zakończenia prowadzenia akcji Pomoc dla firmy bez podania przyczyn. 

• Muzyczne Radio zastrzega sobie prawo do niewyemitowania bez podania przyczyn 

komunikatów o treści niespełniającej kryteriów podanych w Regulaminie. 
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