REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ
THE STAR OF AMERICAN KARAOKE
(zwanego dalej także "Konkursem")

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE
1.
2.
oraz
3.
4.

5.

Konkurs nosi nazwę The Star of American Karaoke.
Organizatorem The Star of American Karaoke są Restauracja Amerykańska
Bartłomiej Fedko działający pod firmą Karaoke Pro Bartłomiej z siedzibą w
Nowym Sączu (organizator imprez kulturalno-rozrywkowych).
W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.
Konkurs odbędzie się 20.06.2015 r w Restauracji Amerykańskiej znajdującej
się przy ul. Prażmowskiego 11, 33-300 Nowy Sącz (Galeria Gołąbkowice
poziom +1).
Ewentualne eliminacje odbędą się 19.06.2015 w Restauracji Amerykańskiej
znajdującej się przy ul. Prażmowskiego 11, 33-300 Nowy Sącz (Galeria
Gołąbkowice poziom +1).
§ 2 CELE KONKURSU

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego wokalisty/wokalistki, showmena z
dużym poczuciem humoru i dystansem do siebie, chcącego zaprezentować nie tylko
umiejętności wokalne, ale także swoją szaloną osobowość. Konkurs Karaoke nie jest
typowym konkursem wokalnym…. Rządzi się on swoimi prawami, liczy się przede
wszystkim dobra zabawa, luźne podejście do wykonywanych utworów oraz
zdobycie sympatii publiczności, która również będzie miała wpływ na wynik
konkursu.
§ 3 OGÓLNE WARUNKI UCZESNICTWA
1. Zgłoszenia do konkursu:
W konkursie finałowym weźmie udział 16 osób. Pierwsze 10 osób, zakwalifikuje się
do konkursu bez eliminacji, po spełnieniu następujących kryteriów:
- poprawnego wypełnienia wszystkich rubryk karty zgłoszeniowej dostępnej w
Restauracji Amerykańskiej złożenia jej w barze Restauracji w terminie 01.06.2015 –
15.06.2015.
oraz

- polubienia strony konkursu na facebooku
Pozostałych sześciu uczestników finału wyłonionych zostanie na podstawie
eliminacji jeśli zgłoszeń będzie więcej niż 16. W przypadku gdy okaże się, że do
konkursu zgłosiło się 16 lub mniej uczestników, organizator odstąpi od eliminacji i
wszystkie zgłoszenia wezmą udział w finale.
2. O udziale w eliminacjach uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie do dnia
15.06.2015r. Ewentualne eliminacje odbędą się w piątek (19.06.2015) podczas imprezy
karaoke (od godziny 20.00) w Restauracji Amerykańskiej. O zakwalifikowaniu się z
etapu eliminacji do finału zadecyduje Jury konkursowe etapu eliminacji, wyłonione
spośród gości restauracji. W Jury podczas eliminacji nie mogą zasiadać wcześniej
zakwalifikowani uczestnicy.
§ 4 ZASADY KONKURSU FINAŁOWEGO
1. Zakwalifikowani uczestnicy podczas konkursu (finału w dniu 20.06.2015r.)
zaśpiewają dwie piosenki. Start godzina 19.00.
- pierwszy utwór wybierają i przygotowują sami uczestnicy (lista piosenek znajduje
się na stronie internetowej www.ising.pl) -podkład pierwszej piosenki
przygotowanej przez uczestnika odtworzony zostanie bez linii melodycznej.
-druga piosenka (obcojęzyczna) wylosowana zostanie podczas konkursu (podkład
piosenki obcojęzycznej będzie posiadał linię melodyczną, lista piosenek
obcojęzycznych również znajduje się na stronie www.ising.pl).
2. Istota kryteriów oceny występów uczestników:
Zabawa polega na tym, że uczestnik mimo tego,że może nie znać utworu powinien
zaimprowizować i zaśpiewać go w taki sposób, aby porwać publiczność oraz jury –
liczy się sposób, pomysłowość, umiejętność wybrnięcia z trudnej sytuacji (nie
przejmujemy się nieznajomością języka, melodii, treści, robimy wszystko żeby
dobrze wypaść, liczy się dobra zabawa).
3. W konkursie finałowym bierze udział maksymalnie 16 uczestników.

§ 5 JURY KONKURSU FINAŁOWEGO ORAZ LISTA ZWYCIĘZCÓW
1. Jury konkursu zostanie powołane przez organizatorów. Jury składać się będzie
z 3 Członków.
2. Organizatorzy spośród grona Członków Jury powołają Przewodniczącego Jury.

3. Przewodniczący Jury kieruje pracami komisji konkursowej.
4. Jury ma prawo zdyskwalifikować uczestnika za nieprzestrzeganie regulaminu lub
zasad fair play.
5. Jury konkursowe rozstrzyga wszelkie kwestie sporne wynikłe w czasie trwania
konkursu, zmierza do łagodzenia ewentualnych sporów powstałych na tle oceny
umiejętności wokalnych, aktorskich, sposobu prezentacji utworu i pomysłowości
uczestnika oraz dba o przestrzeganie zasad fair play.
6. Po odbyciu występów wszystkich uczestników Jury sporządza na piśmie imienną
Listę Zwycięzców, zawierającą oznaczenie miejsca zajętego przez uczestnika w
kolejności: miejsce pierwsze, drugie, trzecie itd.
7. Lista Zwycięzców zostaje niezwłocznie podana do wiadomości publiczności
i uczestników.
8. Decyzje Jury, co do miejsca zajętego przez poszczególnych uczestników na Liście
Zwycięzców zapadają w głosowaniu, zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy Członków Jury. Każdemu z Członków Jury przysługuje jeden głos.
W razie równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego.
9. Jury posiada wyłączne prawo do ustalenia listy rankingowej uczestników (Listy
Zwycięzców), według swobodnego uznania, w oparciu o kryteria wymienione w §4
ust. 2 i przy istotnym uwzględnieniu poziomu głośności braw zgromadzonej
widowni dla uczestnika mierzonego za pomocą decybelomierza. Każdy z członków
Jury przedstawia krótkie ustne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 6 NAGRODY W KONKURSIE FINAŁOWYM
1. Uczestnicy otrzymują nagrody (Nagrody główne) za zajęcie pierwszych trzech,
zwycięskich miejsc na Liście Zwycięzców.
2. Nagrody główne określone w ust. 1 stanowią:
a) Nagroda za zajęcie I miejsca: "Voucher o łącznej wartości 1500zł" (tysiąc pięćset
złotych) do wykorzystania w Biurze Podróży AllTours znajdującym się w Centrum
Handlowym Gołąbkowice w Nowym Sączu przy ul. Prażmowskiego 11,
b) Nagroda za zajęcie II miejsca: "Wyjazd dla dwojga do Pragi" do wykorzystania w
Biurze Podróży AllTours znajdującym się w Centrum Handlowym Gołąbkowice w
Nowym Sączu przy ul. Prażmowskiego 11, o łącznej wartości 600 zł,
c) Nagroda za zajęcie III miejsca: "Wyjazd dla dwojga do Zakopanego Apartamenty
Viva Maria", o łącznej wartości 150 zł.

3. Szczegóły w zakresie sposobu i terminu wykorzystania nagród głównych
wymienionych w § 6 ust. 2 zostaną przedstawione zwycięzcom przez organizatora.
4. Warunkiem odbioru nagrody za zajęcie I miejsca wymienionej w ust. 2 lit a) jest
(z uwagi na obowiązujące przepisy prawa podatkowego) pobranie przez
organizatora od Zwycięzcy zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 10%
wartości nagrody (150zł). Zaliczka ta zostanie przekazana przez organizatora do
właściwego urzędu skarbowego. W przypadku gdy Zwycięzca nagrody nie
przekaże organizatorowi kwoty zaliczki na podatek dochodowy, nagroda nie
zostanie wydana.
5. Pozostali uczestnicy, którzy zajęli miejsce IV, V i dalsze otrzymują nagrody
pocieszenia.
6. Warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór podczas konkursu
w przypadku nieobecności osoby nagrodzonej podczas konkursu Jury stwierdza
utratę przez nią uprawnienia do nagrody.
§7 OŚWIADCZENIA UCZESTNIKÓW
1.
Przystąpienie
do
uczestnictwa
w
Konkursie
jest
równoznaczne
z dobrowolnym zaakceptowaniem przez Uczestnika warunków niniejszego
regulaminu Konkursu.
2. Warunkiem uczestnictwa jest dobrowolne wyrażenie przez Uczestnika:
a) zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2014 r. nr 1182 j.t),
b) zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
(Dz.U.2013.1422 j.t). na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej.
c) zgody na rozpowszechnienie wizerunku Uczestnika tj. fotografii, video i nagrań
wykonanych z występów konkursowych z jego udziałem na stronie internetowej
organizatora oraz w materiałach promocyjnych i reklamowych zgodnie z ustawą
z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. nr
90 poz. 631 j.t.).
3. Uczestnik ma prawo do wglądu i prostowania swoich danych osobowych, o
których mowa w ust. 2; służy mu także prawo żądania usunięcia przedmiotowych
danych. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 przetwarzane są doraźnie na cele
związane z Konkursem i po jego zakończeniu zostaną niezwłocznie usunięte.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy konkursu Karaoke biorą udział zgodnie z kolejnością wpływu zgłoszeń.
2. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.
3. W sprawie konkursu Karaoke należy kontaktować się z organizatorami pod
numerem telefonu 663-034-773
4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu,
środków odurzających lub substancji psychotropowych, bądź innych środków
wywołujących choćby nawet zbliżone reakcje organizmu, jak po użyciu wcześniej
wymienionych.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału Organizatorzy Konkursu oraz Członkowie
Jury.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian niniejszego Regulaminu.
7.
Regulamin
konkursu
zostaje
upubliczniony
na
stronie
www.amerykanskarestauracja.pl oraz pozostaje do wglądu w barze Restauracji
Amerykańskiej w Centrum Handlowym Gołąbkowice w Nowym Sączu.
8. Biorąc udział w Konkursie uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią
regulaminu American Karaoke Star i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
W przypadku zgłoszeń dokonywanych w imieniu osoby lub osób trzecich, osoba
zgłaszająca potwierdza na własną odpowiedzialność, że ma upoważnienie do
związania tych osób trzecich treścią Regulaminu Konkursu oraz do poddania ich
obowiązkom wynikającym z Regulaminu Konkursu.
9. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na warunki uczestnictwa, w
tym w szczególności w zakresie: wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych uczestnika przez Organizatora w celach marketingowych, o czym
szczegółowo mowa §7 niniejszego Regulaminu.
10.Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.

Załącznik: Wzór karty zgłoszeniowej do konkursu

Nowy Sącz dnia……………………
KARTA ZGŁOSZENIOWA
DO KONKURSU THE STAR OF AMERICAN KARAOKE
Nowy Sącz 2015
Imię i nazwisko:

……………………………………………………………

Data urodzenia:

……………………………………………………………

Nr telefonu:

……………………………………………………………

Adres e-mail:

…………………………………………………………...

Wybrana piosenka* …………………………………………………………...
(tytuł i autor)
*Piosenka wybrana ze strony www.ising.pl
Niniejszym zgłaszam swój udział w konkursie Star of American Karaoke i oświadczam, że
akceptuję postanowienia regulaminu konkursu.
……………………………….
Podpis zgłaszającego
Oświadczam niniejszym, że na cele konkursu Star of American Karaoke wyrażam zgodę:


na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych
osobowych ( Dz.U z 2014 r. nr 1182 j.t.)



na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami
ustawy
z
dnia
18
lipca
2002r.
o
świadczeniu
usług
drogą
elektroniczną(Dz.U.2013.1422 j.t), na podany przeze mnie adres poczty
elektronicznej,



na rozpowszechnianie mojego wizerunku tj. fotografii, video i nagrań wykonanych
z występów konkursowych z moim udziałem na stronie internetowej organizatora
oraz w materiałach promocyjnych i reklamowych zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego
1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 j.t.).

……………………………….
Podpis zgłaszającego

