Regulamin Konkursu o Bursztynowy Mikrofon
- Darłowo 2014

§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady Konkursu o Bursztynowy Mikrofon w ramach Bałtyk
Festiwal Media i Sztuka - Darłowo 2014, zwany jest dalej Konkursem.
2. Konkurs organizowany jest przez Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia
w Koszalinie ,,Radio Koszalin' S.A. z siedzibą w Koszalinie, ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 41, NIP 669-05-05-949, Spółka zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym
w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000167073, kapitał zakładowy:
634 100,00 zwane dalej Organizatorem.
3. Konkurs trwa od 21 marca 2014 roku do 12 lipca 2014 roku.
§2
Zasady zgłaszania do Konkursu oraz wyboru zwycięzcy
1. W Konkursie może wziąć udział każdy wykonawca (zespół), który prześle lub
dostarczy osobiście do Organizatora dwie premierowe piosenki (tekst i muzyka),
w języku polskim, wcześniej niepublikowane na płytach. Organizator dopuszcza
możliwość zakwalifikowania do udziału w Konkursie piosenek z tekstem poetyckim,
o ile zachowana została zasada premiery w zakresie kompozycji. Piosenki mogą być
także wykonywane w języku mniejszości narodowej i etnicznej oraz języku
regionalnym, w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach
narodowych i etnicznych oraz w języku regionalnym.
2. Piosenki można nadsyłać na następujących nośnikach:
1. Na płycie CD na adres: Radio Koszalin S.A., ul. Piłsudskiego 41, 75-502
Koszalin, z dopiskiem „Bałtyk Festiwal”.
2. W postaci plików komputerowych *mp3 lub *wave na adres elektroniczny
(e-mail): baltykfestiwal@radio.koszalin.pl.
3. Do nadesłanych lub dostarczonych piosenek należy dołączyć:
1. Wypełniony Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
2. Wypełnioną Kartę Zgłoszenia, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu,
3. W przypadku wykonawcy będącego zespołem, także pisemne upoważnienie
kierownika zespołu lub innej osoby do reprezentowania ich w Konkursie,
w tym do podpisania dokumentów wskazanych w pkt a i b.
4. fotografię cyfrową (zapisaną w formacie JPG) o wymiarach 800×600 pixeli
przedstawiającą kompletny skład zespołu lub wykonawcę.
4. Zgłoszenia przesłane na innych nośnikach i w innych formatach niż wymienione
powyżej, a także niezawierające prawidłowo wypełnionych załączników do
regulaminu mogą zostać pominięte przez Organizatora. Organizator może ponadto
wezwać do ich uzupełnienia.
5. Termin nadsyłania piosenek, wraz z dokumentami, wymienionymi w ust 3, upływa
31 maja 2014 roku. W wypadku przesyłek pocztowych decyduje data stempla
pocztowego, w wypadku plików wysłanych mailem termin upływa 31 maja 2014 roku

o godzinie 24.00. Osobiste dostarczenie piosenek do siedziby Organizatora możliwe
jest do dnia 30 maja 2014 roku, do godz. 15.00.
6. Rejestracji Wykonawców w Konkursie i ich wyboru dokona Organizator.
7. Organizator wybierze nie więcej niż trzech Wykonawców do udziału w finale
Konkursu w terminie do 06 czerwca 2014 roku, a o swojej decyzji poinformuje tego
dnia na antenie Radia Koszalin, na stronach www.radio.koszalin.pl i
www.baltykfestiwal.pl oraz na stronie Miasta Darłowo www.darlowo.pl.
8. W dniu 12 lipca 2013 roku, o godz. 18.00 w Darłowie, podczas Bałtyk Festiwal Media
i Sztuka odbędą się minirecitale wszystkich zakwalifikowanych Wykonawców.
Przesłuchania odbędą się w kolejności alfabetycznej.
9. Zakwalifikowani do finału Konkursu Wykonawcy w trakcie przesłuchań wykonają
zgłoszone do Konkursu piosenki oraz dodatkowe piosenki wybrane przez Wykonawcę,
wykonane „'na żywo” bez playbacku. Wybór piosenek powinien być przedstawiony
Organizatorowi do dnia 30 czerwca 2014 r. Cały występ Wykonawcy w trakcie
przesłuchania nie może przekraczać 25 minut.
10. Wyniki konkursu ogłosi Jury podczas finału Konkursu, który odbędzie się w dniu
12 lipca 2014 r. Jury powołuje Organizator.
11. Organizator zapewnia noclegi w Darłowie wszystkim zakwalifikowanym
Wykonawcom.
§3
Nagrody
1. Z zastrzeżeniem ust 2, Wykonawcy, który wygra Konkurs, Jury przyzna nagrodę
główną w postaci:
•

Statuetki Bursztynowego Mikrofonu Radia Koszalin i Miasta Darłowo, kwoty
5 tysięcy złotych netto oraz prawa do dokonania przez Wykonawcę do 50 godzin
nagrań w Studiu Nagraniowo-Koncertowym im. Czesława Niemena w Radiu
Koszalin, w uzgodnionym z Organizatorem terminie.

2. Jury może nie przyznać nagrody głównej lub przyznać nagrodę główną w innej
postaci niż wymieniona w ust 1.
3. Jury może przyznać wyróżnienia.
4. W trakcie Konkursu wręczone zostaną Nagroda Dziennikarzy - przyznana przez
publiczność na podstawie ankiet, rozdanych dziennikarzom zaproszonych mediów
przed rozpoczęciem przesłuchań konkursowych oraz Nagrodę Słuchaczy Radia
Koszalin.
§4
Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w Konkursie oznacza, że akceptuje on
regulamin Konkursu.
2. Organizator zastrzega możliwość odwołania Konkursu na każdym jego etapie, bez
podania jego przyczyny. O odwołaniu Konkursu Organizator zawiadomi w taki sam
sposób w jaki ogłosił o Konkursie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie Wykonawców
Konkursu oraz osób trzecich.

4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich
najbliższych rodzin. Wyłączenie to dotyczy także pracowników partnerów Konkursu
oraz członków ich najbliższych rodzin.
5. Materiały reklamowo-promocyjne Konkursu mają jedynie charakter informacyjny.
Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.
6. Wykonawca Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku do celów
reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Rozgłośni Radia Koszalin,
programów, audycji, wydawnictw i publikacji.
7. Wykonawca Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w celu realizacji Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
8. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem lub
Konkursem będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa
polskiego.

