REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO
„Pojedynek Hip-hopowy 2015” w Lubartowie

1. "Pojedynek Hip-hopowy 2015" jest przeglądem amatorskich wykonawców i zespołów
muzycznych organizowanym 19 grudnia 2015. Udział w przegl ądzie jest dobrowolny.
Uczestnicy przeglądu są wybierani przez organizatorów festiwalu na podstawie prawidłowo
wysłanych zgłoszeń, natomiast zwycięzcy konkursu są wybierani przez jury podczas koncertu
finałowego 19 grudnia 2015 roku w Lubartowie.
2. Organizatorem konkursu jest Fundacja MyEvergreen, ul. Lubelska 58, 21-100 Lubartów,
Numer KRS 0000436156, NIP 7142043885, REGON 061467325.
3. Celem akcji jest promocja młodych artystów poprzez włączenie ich twórczości do działań
promocyjnych koncertu oraz umożliwienie występu na profesjonalnie przygotowanej scenie
przed publicznością koncertową. Organizatorzy przewidują 3 nagrody. Pierwsze - dla
wokalisty/zespołu, którego występ odznaczy się szczególnym poziomem artystycznym i
widowiskowym. Wybrany przez jury solista/zespół otrzyma nagrodę główną oraz b ędzie miał
możliwość zagrania przed występem gwiazdy wieczoru. Pozostałe dwa wyróżnione
zespoły/wokaliści otrzymają upominki dodatkowe.
4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 grudnia 2015 roku. Ogłoszenie zakwalifikowanych
zespołów/solistów nastąpi 12 grudnia 2015 roku. Koncert finałowy "Pojedynek Hip-hopowy
2015" organizowany jest 19 grudnia 2015 roku w Sali Widowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Lubartowie przy ulicy Cichej 6.
5. Konkurs nie ma ograniczeń wiekowych oraz terytorialnych.
6. Etapy konkursu:
6.1 Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wypełnienie formularza konkursowego
dostępnego pod adresem: http://myevergreen.art.pl/wpcontent/uploads/2015/11/formularz_zgloszeniowy_phh.pdf
Przesłanie formularza jest potwierdzeniem uczestnictwa oraz wyrażeniem zgody na warunki
zawarte w regulaminie.
6.2 Wypełniony formularz oraz maksymalnie 3 utwory w formacie mp3 należy przesłać pod
adres pojedynekhh@wp.pl
6.3 Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 grudnia 2015 roku o godzinie 23:59
6.4 Spośród nadesłanych zgłoszeń organizatorzy konkursu wybieraj ą maksymalnie dziesi ęć
zespołów/wykonawców, którzy zostają zakwalifikowani do finałowego koncertu. Odbędzie
się on 19 grudnia 2015 roku w Sali Widowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie
przy ulicy Cichej 6.
6.5 Podczas koncertu finałowego jury konkursowe przyzna trzy nagrody – odpowiednio:
Miejsce pierwsze, drugie i trzecie. Przewidywana nagroda główna to sesja nagraniowa
trzech utworów w profesjonalnym studiu nagraniowym na terenie Lublina. Nagrodami
dodatkowymi są prezenty o wartościach odpowiednio do 300zł za miejsce drugie oraz do
100 złotych za miejsce trzecie.
6.6 Każdy z zakwalifikowanych uczestników otrzymuje maksymalnie 15 minut na swój
występ podczas koncertu finałowego.
7. Artystom nie przysługuje wynagrodzenie finansowe lub tzw. "zwroty kosztów" za udział w
przeglądzie.
8. Uczestnik ma obowiązek dostosować się do line-up'u (zostanie wysłany na adres mailowy
podany w formularzu nie później, niż na tydzień przed koncertem finałowym).
9. Grający ma obowiązek stawić się na 30 minut przed swoim występem.

10. W przypadku nie wywiązania się z w/w punktów regulaminu uznaje się, iż artysta
zrezygnował z uczestnictwa w konkursie „Pojedynek Hip-hopowy 2015”
11. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w celu realizacji Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
12. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje
podejmuje Organizator.
13. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie
trwania Konkursu. Wszelkie zmiany w Regulaminie zostaną niezwłocznie
udostępnione na stronie internetowej Organizatora oraz przekazane uczestnikom konkursu.
14. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu, jak
również przerwania, bądź zawieszenia Konkursu z przyczyn niemożliwych do
przewidzenia, zapobieżenia i niezależnych od organizatorów.

