Ważne terminy związane z bezpłatnym czasem antenowym
21 września 2019 r.
Ostatni dzień składania wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego. Wnioski wraz
z załącznikami należy złożyć osobiście w siedzibie Radia Łódź S.A. ul. Narutowicza 130 w Łodzi lub
elektronicznie pod adres: wybory@radiolodz.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.09.2019 r.
do godziny 24.00.
23 września 2019 r.
Radio Łódź informuje pełnomocników o:
1) czasie antenowym przysługującym Komitetowi Wyborczemu;
2) terminach rozpowszechniania audycji wyborczych Komitetu Wyborczego;
3) terminach i czasie rejestracji audycji wyborczych oraz wyposażeniu studia i standardach
technicznych nagrywania audycji wyborczych;
4) warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać materiały audycji wyborczych
przygotowanych samodzielnie przez komitety wyborcze;
5) miejscu i terminie losowania kolejności rozpowszechniania audycji wyborczych.
24 września 2019 r.
Losowanie kolejności rozpowszechniania bezpłatnych audycji wyborczych odbędzie się o godzinie
12:00 w siedzibie Radia Łódź S.A.
25 września 2019 r.
Pełnomocnicy otrzymają pisemną informację o wynikach losowania i przyznanym czasie antenowym
oraz o możliwości skorzystania ze studia nagraniowego wraz z realizatorem.
26 września 2019 r.
Radio Łódź rozpoczyna nagrywanie bezpłatnych audycji wyborczych lub przyjmowanie gotowych
zgranych programów. Mogą je dostarczyć komitety, które wystąpiły o przyznanie bezpłatnego czasu
antenowego.
28 września – 11 października 2019 r.
Emisja bezpłatnych bloków wyborczych.
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Audycje przygotowane przez poszczególne Komitety Wyborcze
Audycje muszą być dostarczone do Radia Łódź najpóźniej 24 godziny przed dniem i godziną ich
rozpowszechnienia. Będą one przyjmowane przez wyznaczonych pracowników Działu Programu
(dostępnych pod numerem telefonu 42 67 53 868) lub pod adresem poczty elektronicznej
wybory@radiolodz.pl, a przekazująca je osoba musi mieć pełnomocnictwo odpowiedniego Komitetu
Wyborczego.
Poza wyszczególnionymi w planie emisji audycjami, nie mogą być one dłuższe niż przyznana jednostka
emisyjna (spot). W przypadku przekroczenia maksymalnego czasu audycji Radio Łódź wzywa Komitet
Wyborczy do jej niezwłocznego skrócenia. Jeżeli w ciągu 8 godzin nie zastosuje się on do tego
wezwania, Radio Łódź przerywa emisję audycji w chwili, kiedy upłynął czas audycji przysługujący
danemu Komitetowi Wyborczemu.
Nagrywanie bezpłatnych audycji w studiu Radia Łódź
Wniosek o udostępnienie studia i urządzeń technicznych jest składany przez pełnomocnika nie później
niż 24 godziny przed wnioskowaną rejestracją audycji wyborczej.
Studio radiowe jest rezerwowane według kolejności zgłoszeń komitetów wyborczych i będzie czynne
w dni powszednie, po uprzednim zarezerwowaniu pod numerem telefonu 42 67 53 868. Nie ma
możliwości zmiany wyznaczonego terminu i godziny rezerwacji studia nagrań.
Realizator nagrywający audycje wyborcze nie przeprowadza ich montażu, a pracownicy Radia Łódź nie
ingerują w ich treść, jeśli te nie łamią ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego.
Czas na nagranie audycji to trzykrotność jej trwania.
W ramach rejestracji nieodpłatnych audycji wyborczych Radio Łódź nie udostępnia własnych nagrań
i muzyki. Nie ma również możliwości skorzystania z usług pracowników rozgłośni w celu wykorzystania
ich głosu w audycjach wyborczych (np. dziennikarz zadający pytania kandydatowi).
Komitety Wyborcze muszą mieć pozwolenie na emisję cudzych materiałów dźwiękowych (np. lektor,
muzyka lub piosenka) oraz dostarczyć – przed emisją na antenie Radia Łódź – tzw. „metryczkę
audycji”, czyli odpowiednie dokumenty do rozliczeń z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi i wykonawczymi, np. ZAiKS-em.
Czas antenowy niewykorzystany w jednym bloku wyborczym z winy Komitetu Wyborczego nie będzie
rekompensowany wydłużeniem czasu przysługującego Komitetowi w innym bloku wyborczym.
W miejsce niedostarczonej audycji wyborczej będzie emitowana muzyka odpowiadająca czasem
danej audycji wyborczej.
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