Regulamin konkursu

VII FESTIWALU DISCO POLO
Ryjewo 2016
Organizatorem VII Festiwalu Disco Polo zwanego dalej „ Festiwalem” jest Fundacja
Powiślańska.
Festiwal Disco Polo odbywa się w dniach 29 – 30 lipca 2016 roku przy ul. Różanej 8 tj. na
terenie prywatnym przy starej cegielni w Ryjewie.

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia Konkursu odbywającego się w
dniach od 29 lipiec 2016 r. do 30 lipiec 2016 r.
2. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne i oznacza zaakceptowanie niniejszego
Regulaminu w całości. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
3. Każdy etap Konkursu może być rejestrowany dla potrzeb Festiwalu oraz dla potrzeb
rozgłośni radiowych i telewizyjnych. Decyzja o rozpowszechnianiu nagrania w całości lub
części, należy do Organizatora a Uczestnik Konkursu wyraża na to pełną zgodę.
4. Złożenie podpisu pod wydrukowanym Regulaminem oznacza przystąpienie do Konkursu.
5. Warunkiem udziału w Festiwalu jest nadesłanie potwierdzenia do dnia 14 lipca 2016 r., na
adres wskazany przez organizatora…… oraz logo i aktualnego zdjęcia zespołu ( na adres
mailowy : jerzy.luty@interia.pl)

II. Uczestnik Konkursu
1. Uczestnikami Konkursu zwanymi dalej „Uczestnik”, mogą być osoby fizyczne, posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby, które ukończyły 16 lat, i ich przedstawiciel
ustawowy w formie pisemnej wyraził zgodę na ich udział w Konkursie. W wyjątkowych
sytuacjach, z uwagi na szczególne walory artystyczne Organizator może dopuścić do udziału
w Konkursie osoby, które ukończyły 15 lat, na warunkach ujętych w pierwszym zdaniu.
2. Uczestnik zgłaszający się pierwszy raz do Konkursu ma obowiązek posiadać własny ważny
dokument tożsamości ze zdjęciem oraz wydrukowany jednostronnie i podpisany regulamin.
W przypadku osób niepełnoletnich, dokumentem tożsamości powinien dysponować ich
przedstawiciel ustawowy. Organizator ma prawo zażądać okazanie dokumentu tożsamości od
przedstawiciela ustawowego.

3. Uczestnikom nie przysługuje za udział w Konkursie jakiekolwiek wynagrodzenie ani zwrot
kosztów, w tym związanych z udziałem w Konkursie i Festiwalu.
4. Uczestnik zostaje poinformowany i przyjmuje do wiadomości, że będzie poddany,
wyrażanej publicznie subiektywnej ocenie jurorów, którzy będą mogli chwalić, krytykować,
podkreślać atuty jak i niedoskonałości wykonania piosenki. Uczestnik wyraża na to zgodę.
5. W ramach udziału Uczestników w Konkursie Organizator może wymagać od Uczestników
udziału w działaniach reklamowych i promocyjnych Festiwalu.
6. Uczestnik Konkursu, nie może naruszać przepisów prawa, a w szczególności dóbr
osobistych innych Uczestników Konkursu, Organizatora lub osób trzecich, oraz jest
zobowiązany działać z poszanowaniem dobrych obyczajów.
7. W czasie rejestracji materiałów audio-wizualnych, w związku z realizacja Konkursu lub
jego promocji, Uczestnicy nie mogą prowadzić jakichkolwiek działań reklamowych lub
kryptoreklamowych, a w szczególności nie mogą zakładać ubrań lub używać przedmiotów, na
których będą widoczne reklamy, logo lub nazwy firm, bez wcześniejszej zgody Organizatora.
8. Uczestnik pokrywa we własnym zakresie wszelkie koszty związane z podróżami ( koszt
przejazdu, ubezpieczenia itp.)
9. Organizator gwarantuje wyżywienie dla uczestników konkursu na terenie Festiwalu oraz
zapewnia zakwaterowanie w internatach szkolnych w Ryjewie i Barcicach.
10. Uczestnik jest świadomy faktu, że Konkurs i Festiwal ma charakter komercyjny i na
zasadach określonych w powszechnie obowiązującym prawie mogą pojawić się w nich
sponsorzy, jak również może mieć miejsce lokowanie produktów.
11. Uczestnicy mogą korzystać z portali społecznościowych, blogów i tym podobnych mediów
w celu zapewnienia sobie wsparcia w Konkursie.

III. Zasady Konkursu
1. Konkurs polega na wykonaniu piosenki tylko i wyłącznie w gatunku muzycznym Disco
Polo.
2. Konkurs obejmuje wykonanie piosenki własnej kompozycji Uczestnika, oraz piosenki
innych wykonawców, tzw. cover.
3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc / ilość piosenek w konkursie / udział w Festiwalu
biorą osoby i zespoły według kolejności zgłoszeń.
4. Można śpiewać z własnymi instrumentami, z podkładem muzycznym na płytach CD.
Istnieje możliwość podłączenia instrumentów elektronicznych pod aparaturę nagłaśniającą.
5. Pięcioosobowe Jury powołuje Organizator.

6. Przy wyłanianiu zwycięzców podczas Festiwalu w dniu 29 i 30 lipca 2016 r. , Jury bierze
pod uwagę następujące kryteria:
- Kontakt uczestników z publicznością,
- wokalizę,
- prezentację na scenie (wizerunek),
- organizację techniczną (czas przygotowania się do występu – montaż i demontaż
sprzętu)
7. Każde z kryteriów będzie oceniane w skali od 1 do 5. O zajętym miejscu decyduje suma
zdobytych punktów. W przypadku równej ilości punktów o wygranej będzie decydować
najpierw kryterium kontaktu uczestników z publicznością, następnie prezentacja na scenie
(wizerunek)
8. Jury w oparciu o powyższe kryteria wyłoni trzy najlepsze zespoły podczas Festiwalu,
którym zostaną przeznaczone nagrody za I, II i III miejsce.
9. Organizator nie przewiduje procedur odwoławczych.
10. Organizator dla zespołów które zdobędą trzy pierwsze miejsca przewidują nagrody
pieniężne o wartości:
- I miejsce – 2000 zł
- II miejsce – 1000 zł
- III miejsce – 750 zł
11. Po zakończeniu występów wszystkich zespołów na scenie podczas Festiwalu w dniu 30
lipiec 2016r., Jury wybierze zwycięzców na podstawie zaprezentowanego koncertu.
Ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu przesłuchań około godziny 3.30. Wręczenie
nagród nastąpi po koncercie laureatów.
12. Organizator ma prawo wykorzystać występ podczas castingu i Festiwalu do materiałów
reklamowych i promocyjnych kolejnych produkcji Organizatora. Powyższe uprawnienie
przysługuje Organizatorowi również w przypadku dyskwalifikacji lub wykluczenia Uczestnika z
Konkursu. Z tego tytułu Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie.
13. Organizator nie jest zobowiązany do wykorzystania występu Uczestnika w materiałach
reklamowych i promocyjnych w jakichkolwiek teraźniejszych i przyszłych jego działaniach.
14. Organizator ma prawo do zmian zasad zawartych w Regulaminie w dowolnym czasie
15. Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika w dowolnej chwili z dowolnej
przyczyny.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Uczestnika.
17. Każde naruszenie zasad Regulaminu skutkuje obowiązkiem zapłacenia przez Uczestnika
kary umownej w wysokości 500 zł.

IV. Oświadczenie
1. Ja, składając podpis poniżej, oświadczam, że znam treść regulaminu VII Festiwalu Disko
Polo Ryjewo 2016 R., jako konkursu i przyjmuję bez zastrzeżeń jego postanowienia.
2. Mam ukończone 16 lat.
3. Ani ja, ani żaden z członków mojej najbliższej rodziny nie jest związany z Organizatorem.
4. Pozostanę w trzeźwości i nie będę używać słów i gestów powszechnie uznanych za
obraźliwe w trakcie trwania Konkursu.
5. Nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające mój udział w Konkursie.
6. Mam świadomość, że wszelkie działania, które podejmę w ramach Konkursu, ponoszę na
własną odpowiedzialność i ryzyko.
7. Uznaję, że wszystkie decyzje dotyczące Konkursu i Festiwalu należą wyłącznie do
Organizatora, mają charakter ostateczny i nie mogą być kwestionowane przeze mnie.
8. Zwalniam Organizatora z odpowiedzialności za wszelkie następstwa nieszczęśliwych
wypadków, siły wyższej, działania osób trzecich, skutkujące wystąpieniem każdej szkody.
9. Przenoszę na Organizatora wszelkie prawa autorskie, wydarzeń powstałych w Konkursie.

…………………………………………..
(podpis Uczestnika)

……………………………….
(podpis Organizatora)

