REGULAMIN KONKURSU
„SpaceFest! – KONKURS DLA ZESPOŁÓW”
Stowarzyszenie Nasiono w Gdańsku, zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs,
wyłaniający zespół muzyczny, który zagra Koncert w ramach festiwalu muzycznego
SpaceFest! w Gdańsku w dniach 2-3 grudnia 2016 roku zwany dalej „Konkursem”. Konkurs
przeprowadzony zostanie według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
§1
Postanowienie Konkursu
1. Organizator Konkursu:
Stowarzyszenie Nasiono
Al. Grunwaldzka 112 A / 12
80-244 Gdańsk
KRS 0000333682
NIP 584-268-42-66
2. Terminarz Konkursu
Rozpoczęcie Konkursu:
Termin składania/nadsyłania zgłoszeń:
Rozstrzygnięcie Konkursu:

26 sierpnia 2016
30 września 2016
10 października 2016

3. Cele Konkursu
Celem konkursu jest odkrywanie nowych talentów muzycznych z gatunku shoegaze, spacerock i wszelkich odmian muzyki psychodelicznej z Polski oraz umożliwienie zwycięzcom
zagranie na VI edycji festiwalu SpaceFest!.

4. Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikami Konkursu mogą być zespoły muzyczne z terenu Polski, nawiązujące
swoją twórczością do gatunku shoegaze, spacerock, psychedelic, funkcjonujące na
scenie muzycznej co najmniej od 6 miesięcy.
2. Brak ograniczeń wiekowych.
3. W przypadku, gdy w zespole znajdują się osoby niepełnoletnie wymagana jest
pisemna zgoda rodziców na udział w konkursie oraz wyjazd na festiwal.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
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§2
Zasady Konkursu
1. Przystąpienie do Konkursu
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dostarczenie Organizatorowi folderu z
nagraniem materiału dźwiękowego z repertuaru Zespołu (mile widziane również nagrania
koncertowe, w tym video), a także skanu wypełnionego i podpisanego formularza
zgłoszeniowego, który stanowi załącznik niniejszego regulaminu.
2. Wymagania techniczne folderu:
1. Folder musi zawierać minimum 30 minut muzyki Zespołu:
- pliki muzyczne w formacie mp3 (stereo, 44100Hz, 192 kbps lub powyżej) lub flac
- pliki filmowe w formacie avi, mpg, mp4, mov
2. Folder musi zawierać elektroniczną wersję Formularzu zgłoszeniowego do Konkursu
oraz jego podpisany skan.
3. Nazwy plików w folderze muszą zawierać nazwę Zespołu i tytuły utworów.

3. Przyjmowanie zgłoszeń
1. Folder należy spakować ZIPem lub RARem (po spakowaniu nie może przekraczać
500MB) po czym przesłać na serwer Wetransfer, dropbox lub inny darmowy. Link do
spakowanego folderu przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2016 na
adres: love@spacefest.pl
2. Zgłoszenia, które doręczone zostaną na adres Organizatora po 30 września 2016 r.,
nie wezmą udziału w Konkursie.
3. Folder nie spełniający wymagań technicznych i/lub dostarczony bez wypełnionego
formularza zgłoszeniowego nie weźmie udziału w Konkursie.
4. Każdy z zespołów nadesłać może tylko jedno zgłoszenie.

§3
Jury
1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez 3-osobowe Jury Konkursu, w którego skład
wejdą dwie osoby ze strony Organizatora oraz jeden lokalny dziennikarz muzyczny.
2. Członkowie Jury wybiorą najlepszy zespół w drodze głosowania. Każdemu z członków
Jury przysługuje jeden głos.
3. Wszystkie decyzje Komisji kwalifikacyjnej i Jury są nieodwołalne.
§4
Nagroda
1. Organizator, na podstawie decyzji Jury, przyzna dwie równorzędne pierwsze nagrody.
Nagrodzone Zespoły zagrają podczas festiwalu SpaceFest! – jeden zespół 2, a drugi –
3 grudnia 2016 w Gdańsku.
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2. Dwa nagrodzone Zespoły otrzymają także nagrody pieniężne - każda wysokości 1100zł
brutto. Nagroda będzie płatna na wskazane konto bankowe przedstawiciela Zespołu w
ciągu 7 dni po zagraniu koncertu na festiwalu SpaceFest! i przedłożeniu prawidłowo
wystawionego rachunku.
3. W ramach nagrody Organizator zapewnia nocleg członkom Zespołu w dniu koncertu.
Organizator nie pokrywa kosztów podróży Zespołu.
4. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do udziału w festiwalu określonego w ust. 1,
jego nieobecność oznacza rezygnację z nagrody, która pozostaje do dyspozycji
Organizatora. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo otrzymania ekwiwalentu
pieniężnego tytułem niewykorzystania nagrody.
5. W przypadku rezygnacji z nagrody albo zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności
uniemożliwiających Zwycięzcy zagranie koncertu na SpaceFest!, Organizator
zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody głównej Zespołowi, który według
protokołu Jury uzyskał najwyższą po nagrodzonych Zespołach liczbę głosów Jury.
6. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Jury zastrzega sobie prawo do
przyznania tylko 1 nagrody w przypadku niskiego poziomu nadesłanych zgłoszeń.
§5
Prawa autorskie
1. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu
wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych utworów oraz że:
a/ w przypadku wygrania Konkursu wyraża zgodę na wielokrotne publiczne
wykonywanie utworów oraz opublikowanie danych osobowych (imię, nazwisko,
miejsce zamieszkania) członków Zespołu w materiałach promocyjnych związanych z
Organizatorem, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i
marketingowych Organizatora.
b/ Zespół upoważnia Organizatora do korzystania z utworów oraz zdjęć składających się
na Koncert Zespołu i wykonywanych w ramach festiwalu muzycznego "SpaceFest!"
do dokumentacji, reportażu, a w szczególności udostępnienia utworów Koncertu
Zespołu telewizji, radiu, mediom internetowym oraz zdjęć wykonywanych przez
akredytowanych fotografów dla prasy.
c/ w przypadku wygrania Konkursu wyraża zgodę na rejestrację technikami
audiowizualnymi Koncertu konkursowego oraz wielokrotne publiczne odtwarzanie
nagrania Koncertu w materiałach promocyjnych związanych z Organizatorem, a także
na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora
przez czas nieokreślony.
2. Utwór konkursowy powinien być wolny od wad prawnych i zdatny do użytku zgodnie z
jego charakterem i przeznaczeniem, a także zostać stworzony zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i przy wykorzystaniu wyłącznie legalnych środków i narzędzi.
3. W przypadku wystąpienia przez podmiot trzeci z roszczeniami przeciwko Organizatorowi
Konkursu z tytułu naruszenia praw do utworu zakwalifikowanego do Konkursu, uczestnik
Konkursu, który utwór nadesłał zobowiązuje się podjąć wszelkie działania w celu
oddalenia tychże roszczeń, a także pokryje wszelkie szkody i koszty z nimi związane, w
tym koszty ewentualnego procesu sądowego oraz obsługi prawnej.
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§6
Postanowienia końcowe
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora www.spacefest.pl w dniu 10
października 2016. Ponadto zwycięskie zespoły zostaną poinformowane o wynikach
konkursu drogą mailową.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
3. Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Jest dostępny
w siedzibie Organizatora pod adresem: A. Grunwaldzka 112 A 12, 80-244 Gdańsk oraz na
stronie internetowej: www.spacefest.pl
4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowane.
Zgłoszenie konkursowe, niespełniające któregokolwiek z wymogów określonych w
niniejszym regulaminie, nie będzie rozpatrzone.
5. Pytania dotyczące regulaminu Konkursu należy przekazywać w formie pisemnej pocztą
elektroniczną na adres: a.szynwelska@spacefest.pl

Załączniki stanowiące integralną część regulaminu Konkursu:
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
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