Regulamin Konkursu „100-tka i gra muzyka!”
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Informacje ogólne
Konkurs adresowany jest do solistów, instrumentalistów i zespołów muzycznych (zwanych dalej
MUZYKAMI) z terenu Zagłębia Dąbrowskiego i nosi nazwę: „100-tka i gra muzyka” . Organizatorem
jest Pałac Kultury Zagłębia, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Plac Wolności 1. Nadzór nad przebiegiem
konkursu sprawuje komisja powołana przez Organizatora.
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Cel Konkursu
Celem konkursu jest wybór 5 MUZYKÓW poprzez głosowanie osób odwiedzających stronę
www.palac.art.pl, które zagrają podczas koncertu z okazji jubileuszowych Dni Dąbrowy Górniczej.
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Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie może uczestniczyć każdy MUZYK, który urodził się na terenie Zagłębia Dąbrowskiego,
zamieszkuje bądź posiada swoją siedzibę w granicach administracyjnych gmin wchodzących w teren
Zagłębia.
2. Zespół MUZYK zgłaszając się do konkursu musi posiadać nagranie utworu muzycznego - którego
jest autorem - umieszczone w Internecie, bądź na nośniku danych.
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Zasady przeprowadzania Konkursu
1. Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach.
a) Pierwszy etap to zgłaszanie swoich kandydatur i selekcja wstępna, której dokona komisja
powołana przez Organizatora na podstawie nagrań utworów muzycznych, których autorami są
MUZYCY. Etap ten potrwa od 2 do 31 marca.
b) Etap drugi to głosowanie właściwe. Sylwetki 15 MUZYKÓW, którzy przejdą do drugiego etapu
zostaną zaprezentowane na stronie www.palac.art.pl i poddane głosowaniu przez Internautów, za
pomocą specjalnie stworzonej ankiety elektronicznej. Głosowanie potrwa od 2 do 30 kwietnia.
2. Kandydatury można zgłaszać drogą mailową na adres e-mail: olaf.otwinowski@palac.art.pl
3. MUZYK może zgłosić swoją kandydaturę tylko raz.
4. Dokonując zgłoszenia, MUZYK przyjmuje jednocześnie odpowiedzialność za prawdziwość danych
zawartych w zgłoszeniu, a w szczególności za okoliczność, że MUZYK prowadzi działalność na terenie
Zagłębia Dąbrowskiego, jest jego mieszkańcem bądź urodził się na terenie gmin wchodzących w skład
Zagłębia Dąbrowskiego.
5. Każde zgłoszenie ma zawierać numer telefonu i adres e-mail zgłaszanego do udziału w Konkursie
MUZYKA, imię i nazwisko lub nazwę zespołu, zdjęcie, krótki opis oraz autorskie nagranie.
6. Nagranie może być podane w formie linku do jego wersji elektronicznej, umieszczonej w Internecie
lub nagrane na nośniku danych i dostarczone osobiście do siedziby Organizatora.

7. MUZYK przekazując nagranie oświadcza, że jest jego autorem i nikt poza nim nie ma praw
autorskich do danego nagrania.
8. MUZYK może zgłaszać swoją kandydaturę od dnia 2 marca 2016 roku do 31 marca 2016 roku do
godz. 16.00. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą brane przez Organizatora pod uwagę.
O zachowaniu terminu decyduje data otrzymania zgłoszenia przez Organizatora.
9. W dniu 2 kwietnia 2016 roku Komisja Konkursowa Pałacu Kultury Zagłębia dokona oceny
zgłoszonych kandydatur i spośród zgłoszonych zatwierdzi ostateczną listę MUZYKÓW do głosowania
właściwego.
10. W dniu 2 kwietnia 2016 roku na stronie internetowej www.palac.art.pl zostanie opublikowana
ostateczna lista zatwierdzonych przez Komisję Konkursową MUZYKÓW kandydujących do zagrania na
Dniach Dąbrowy Górniczej 2016 z okazji 100-lecia miasta.
11. Komisja Konkursowa każdemu MUZYKOWI, który przejdzie do drugiego etapu przydzieli numer
porządkowy.
12. Głosowanie na wybranych przez Komisję MUZYKÓW rozpocznie się dnia 2 kwietnia 2016 roku
i potrwa do 30 kwietnia, do godziny 20.00.
13. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą specjalnej ankiety elektronicznej na stronie
www.palac.art.pl. na podstawie określonych zasad:
a) Każdy głosujący może oddać w ciągu doby jeden głos, na jednego z MUZYKÓW,
b) Za "głosującego" rozumie się adres IP komputera, z którego zostały oddane głosy,
c) Jedno kliknięcie w daną kandydaturę równoważne jest z jednym oddanym głosem.
14. Zwycięzcami w Konkursie zostanie 5 MUZYKÓW z największą sumą liczby głosów oddanych na
nich za pośrednictwem ankiety elektronicznej.
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Ochrona danych osobowych
Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia
Konkursu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Konkursie, w szeroko pojętych
celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach
statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
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Ogłoszenie wyników Konkursu
Komisja Konkursowa po przeliczeniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Konkursu w dniu 3 maja 2016
roku na stronie internetowej www.palac.art.pl, podając listę 5 zwycięskich MUZYKÓW.
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Nagrody w Konkursie
Nagrodą w Konkursie dla 5 MUZYKÓW, którzy otrzymają największą sumę liczby głosów jest
możliwość zagrania na dużej scenie w trakcie Dni Dąbrowy Górniczej 2016, z okazji 100-lecia miasta,
za które każdy z nich otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2000 złotych brutto.
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Odpowiedzialność
1. Uczestnictwo w Konkursie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Konkursu. Regulamin
pozostaje do wglądu w punkcie informacyjnym Pałacu Kultury Zagłębia i na stronie www.palac.art.pl.
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec.
4. Organizator Konkursu zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań
Uczestników Konkursu oraz osób trzecich.
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Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Konkursu.
2. Organizator zastrzega, iż Konkurs nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki
odzwierciedlają wyłącznie ilość oddanych głosów na danego MUZYKA. Z uwagi na fakt, iż jeden
Głosujący może oddać więcej niż jeden głos, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać
obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Konkurs.
3. Ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia ich zamieszczenia na stronie
internetowej Organizatora.
4. Ewentualna zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.

