HIP-HOP NA ŻYWCA x BRUDNEPOLUDNIE.PL
REGULAMIN KONKURSU „Zagraj Hip-Hop Na Żywca”
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu "Zagraj Hip-Hop Na Żywca" (dalej: "Konkurs") jest Hip-Hop Na Żywca
Festiwal (dalej: "Organizator").
2. Konkurs trwa od dnia 04 kwietnia 2014 roku do dnia 14 lipca 2014 roku.
3. Informacje na temat Konkursu oraz jego Regulamin dostępne są na stronie hiphopnazywca.pl
II. Uczestnicy Konkursu
4. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyd tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie,
jednak wyłącznie takie, które ukooczyły 13 lat mogą brad udział w Konkursie za zgodą swoich
rodziców lub opiekunów prawnych, sporządzoną w formie pisemnej, do wglądu Organizatora.
5. Dokonując zgłoszenia w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują
niniejszy Regulamin.
III. Zasady Konkursu
6. Konkurs jest organizowany celem wyłonienia 1 (słownie: jednego) MC/zespołu muzycznego, który
wystąpi podczas festiwalu Hip-Hop Na Żywca 2014. Impreza odbędzie się 19 lipca 2014 w Amfiteatrze
pod Grojcem w Żywcu oraz błoniach przylegających do niego.
7. Konkurs jest dwuetapowy.
8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
Przesłanie na adres e-mail: konkurs@hiphopnazywca.pl wiadomości o temacie „Support 2014“ oraz
zamieszczenie w treści wiadomości linku do jednego utworu/teledysku zamieszczonego w serwisie
Youtube wraz z krótką biografią artysty. Zamieszczenie imienia i nazwiska osoby kontaktowej
działającej w imieniu artysty, jak również jej danych teleadresowych tj. adresu e-mail oraz numeru
telefonu oraz dodanie informacji o następującej treści: "Zgłaszam się do udziału w konkursie ‘Zagraj
Hip-Hop Na Żywca’ i oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję go".
9. Etap I - Do dnia 15.06.2014 jury powołane przez Organizatora wyłoni spośród Uczestników (którzy
spełniają kryteria, wskazane w ust.8 ) MC/zespoły muzyczne które przejdą do kolejnego etapu.
Kryterium wyboru będzie merytoryczna ocena utworów, wysłanych przez Uczestników.
Etap II – Dnia 16.06.2014 Wybrani przez jury MC/zespoły muzyczne zostaną poddani głosowaniu
fanów w specjalnie przygotowanej do tego aplikacji na fanpage’u festiwalu (fb.com/hiphopnazywca).
Głosowanie potrwa do godziny 22:00 dnia 14.07.2014. Artysta z największą liczbą głosów zostanie
Zwycięzcą Konkursu.
10. Dnia 15.07.2014 Zwycięzca zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie o
warunkach technicznych jakie musi spełnid. W przypadku niespełnienia przez danego Uczestnika

wskazanych przez Organizatora kryteriów, Uczestnik nie będzie dopuszczony do występu, a jego
miejsce zajmie kolejny uczestnik z największą ilością zdobytych głosów.
11. Występ podczas Hip-Hop Na Żywca 2014, dla Zwycięzców Konkursu odbędzie się na scenie
Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu. Występ Zwycięzcy Konkursu będzie trwał maksymalnie 30 minut.
Obsługę techniczną koncertu zapewni Organizator.
12. Organizator zapewnia ciepły posiłek i napoje dla laureatów konkursu podczas festiwalu.
13. Organizator jednorazowo laureatowi wypłaca kwotę 1000zł (w ramach zwrotu kosztów przyjazdu
na festiwal, niezależnie od ilości przebytych kilometrów).
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wskazanego wcześniej terminu koncertu z przyczyn
niezależnych od Organizatora.
15. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na rejestrację przez Organizatora maksymalnie 10minutowego fragmentu swojego występu w formie audiowizualnej oraz wyraża zgodę na
zwielokrotnianie, utrwalanie, sporządzanie cyfrowego zapisu materiału oraz jego bezpłatne
rozpowszechnianie, w sposób wybrany przez Organizatora, jego odtworzenie, nadawanie,
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mied do
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem internetu lub
innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym
przy pomocy przekazu nie telekomunikacyjnego lub satelitarnego.
16. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i publikację jego wizerunku, w
zakresie wskazanym w pkt.15 oraz przy wszelkich działaniach promocyjnych, dotyczących Konkursu,
festiwalu Hip-Hop Na Żywca i Organizatora.
17. Organizator oświadcza, a Zwycięzca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zachowania
Zwycięzcy podczas występu, które może naruszad dobra osobiste lub uczucia osób trzecich, lub które
prowadzi do szkód materialnych lub jest sprzeczne z regulaminem koncertu, Organizator zastrzega
sobie prawo do natychmiastowego przerwania koncertu..
18. Uczestnik nie nabywa prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu występu podczas
koncertu.
IV. Dane osobowe
19. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest
Organizator.
20. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jedynie
w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu. Po zakooczeniu Konkursu dane osobowe będą
anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.
21. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych na stronie
hiphopnazywca.pl oraz fb.com/hiphopnazywca w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu.
Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu 1 dnia od dnia wyboru zwycięzcy Konkursu.

22. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy
mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania
zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może byd wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego
wniosku w formie pisemnej na adres: info@hiphopnazywca.pl.
23. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomid Organizatora o zmianie adresu
lub innych podanych przez siebie danych.
24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub
innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
V. Reklamacje
25. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z
Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzcy Konkursu.
26. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności
skierowanej na adres do korespondencji Organizatora.
27. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego
reklamację.
VI. Postanowienia końcowe
28. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
29. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszad praw nabytych przez Uczestników.

