Strahov OpenAir Band contest 2018
Pravidla soutěže
1.

Obecná ustanovení

1.1.

Tento dokument upravuje pravidla soutěže „Strahov OpenAir Band contest 2018“ (dále
jen „soutěž“).

1.2.

Pořadatelem soutěže je Studentská unie ČVUT, Zikova 4, 166 36 Praha 6, IČ:
67981224

1.3.

Hudební skupinou nebo kapelou ve smyslu těchto pravidel se rozumí seskupení dvou a
více fyzických osob provozujících hudební produkci. Hudební skupinou nebo kapelou
ve smyslu těchto pravidel se rozumí i jednotlivec provozující hudební produkci.

2.

Přihlášení do soutěže

2.1.

Do soutěže se mohou přihlásit hudební skupiny, které splňují pravidla dle tohoto
dokumentu.

2.2.

Do soutěže je možné se přihlásit v období od 20.2.2018 do 30.4.2018.

2.3.

Přihlášení do soutěže probíhá prostředky elektronické pošty, tedy e-mailem zaslaným
na adresu: bandcontest@strahovopenair.cz.

2.4.

Přihlašovací e-mail musí obsahovat následující informace:

2.4.1.

Text „SOA Band contest – kapela *nazev kapely*“ v předmětu emailu, kde *nazev
kapely* znamená název kapely/hudební skupiny.

2.4.2.

Název kapely (uveďte prosím i do těla e-mailu).

2.4.3.

Kontaktní osoba vystupující za kapelu, mobilní telefonní číslo, e-mailová adresa.

2.4.4.

Hudební styl, do kterého by se dala tvorba kapely zařadit.

2.4.5.

Potvrzení, že členové kapely mají čas a mohou předvést svou hudební produkci v
termínech 21.3.2018, 11.4.2018, 2.5.2018, 23.5.2018 a 3.10.2018. Pokud se kapela
přihlašuje později než 21.3.2018 nebo 11.4.2018, jsou tyto jednotlivé termíny
považovány za bezpředmětné.

2.4.6.

Potvrzení, že je kapela ochotna předvést svou hudební produkci na jednom z
kvalifikačních večerů (21.3.2018, 11.4.2018, 2.5.2018) a případně na finálovém
večeru (23.5.2018) bez nároku na finanční odměnu a náhradu nákladů spojených s
hudební produkcí.

2.4.7.

Ukázku hudební tvorby kapely. Je možno zaslat odkaz na stažení/přehrání skladeb
kapely či přiložit soubor s hudební nahrávkou. Pokud bude přiložen soubor s
hudební nahrávkou, nesmí celková velikost přiložených souborů překročit 8MB.

2.4.8.

Promo fotografie v rozlišení adekvátním publikování na webových stránkách
(Nejméně 1800 pixelů na šířku, ideálně formáty 3:2, 4:3, 16:9).

2.4.9.

Souhlas s těmito pravidly.

2.5.

3.

Po přijetí přihlášky bude na uvedenou kontaktní elektronickou adresu odeslána
potvrzovací e-mailová zpráva. Přihlášky nejsou zpracovávány strojově, proto prosíme o
strpení. Většinou je zpracujeme během 3 pracovních dnů.

Průběh soutěže

3.1.

1. kolo soutěže

3.1.1.

V prvním kole soutěže jsou odbornou porotou z řad organizátorů festivalu Strahov
OpenAir 2018 vybrány hudební skupiny pro jednotlivé kvalifikační večery druhého
kola.

3.1.2.

První kolo probíhá průběžně po celou dobu přihlašování do soutěže (od 20.2.2018
do 30.4.2018).

3.1.3.

Hudební skupiny budou o jejich nominaci do některé součásti druhého kola (k účasti
na jednom z kvalifikačních večerů) informovány pomocí prostředků elektronické
komunikace nebo telefonicky.

3.2.

2. kolo soutěže (kvalifikační večery)

3.2.1.

Za druhé kolo soutěže jsou pro účely těchto pravidel považovány kvalifikační
večery, které se uskuteční v termínech 21.3.2018, 11.4.2018 a 2.5.2018.

3.2.2.

V průběhu jednotlivých kvalifikačních večerů bude poskytnut prostor vždy třem
hudebním skupinám nominovaných v prvním kole soutěže. Každá hudební skupina
dostane prostor maximálně 45 minut k předvedení své hudební produkce, kterému
bude předcházet prostor maximálně 15 minut na přípravu, včetně zvukové zkoušky.

3.2.3.

Kvalifikační večery budou probíhat v Klubu 007 na Strahovských kolejích,
Chaloupeckého 7, Praha 6.

3.2.4.

Z každého kvalifikačního večera druhého kola bude vybrána jedna hudební skupina,
která postoupí do třetího kola (finálový večer).

3.2.5.

O postupující kapele rozhodnou diváci jednotlivých kol spolu s odbornou porotou.
Do třetího kola postupuje kapela s nejvyšším celkovým součtem hlasů. V případě
rovnosti hlasů rozhoduje o pořadí pořadatel. Každá hudební skupina se smí účastnit
jenom jednoho kvalifikačního večera.

3.2.6.

Hodnocení diváků (návštěvníků)

3.2.6.1.

Každý divák může hlasovat na základě zakoupené vstupenky vhozením
hlasovacího lístku do připravené urny.

3.2.6.2.

Každé hudební skupině bude přidělena jedna urna.

3.2.6.3.

Urny všech tří kapel budou umístěny na viditelném místě v Klubu 007.

3.2.6.4.

Po skončení produkce bude obsah uren vyhodnocen (spočítány hlasy).

3.2.7.

Hodnocení odborné poroty

3.2.7.1.

Odborná porota je tříčlenná.

3.2.7.2.

Každý porotce může udělit celkem 0-2 hlasy v každé ze čtyř kategorií, celkem
tedy 8 hlasů.

3.2.7.3.

Každý člen odborné poroty hodnotí všechny hudební skupiny.

3.2.7.4.

Každý člen odborné poroty hodnotí jednotlivé hudební skupiny v následujících
kategoriích: úroveň hudební tvorby, technické provedení, originalita a celkový
dojem.

3.2.8.

3.3.

Postupující hudební skupina bude oznámena vždy na závěr jednotlivých
kvalifikačních večerů druhého kola.

3. kolo soutěže (finálový večer)

3.3.1.

Za třetí kolo je pro účel těchto pravidel považován finálový večer, který se uskuteční
23.5.2018 v Klubu 007 na Strahovských kolejích, Chaloupeckého 7, Praha 6.

3.3.2.

Na kvalifikačním večeru bude vybrána hudební skupina, jíž bude nabídnuto
předvést svou hudební produkci na hlavním pódiu festivalu Strahov OpenAir 2018.

3.3.3.

Hodnocení hudebních skupin ve třetím kole probíhá stejně jako v kole druhém (na
jednotlivých kvalifikačních večerech).

3.3.4.

Hudební skupiny, které ve třetím kole nezvítězí, budou považovány za náhradníky
výherní ceny.

4.
4.1.

5.

Povinnosti soutěžících
Hudební skupiny vybrané v prvním kole pro účast v kole druhém jsou povinny se
dostavit na určený kvalifikační večer. Konkrétní termín a čas určí pořadatel.

Popis výherní ceny

5.1.

Výherní cenou je umožnění vystoupení na 22. ročníku festivalu Strahov OpenAir, a to
na hlavní stage festivalu. Čas a doba vystoupení budou dále upřesněny pořadatelem
soutěže.

5.2.

Festival Strahov OpenAir 2018 se bude konat 3.10.2018 na Strahovských kolejích.

6.
6.1.

Závěrečná ustanovení
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli omezit, odložit, přerušit, zrušit
nebo změnit pravidla soutěže. Je oprávněn rozhodnout o všech otázkách týkajících se
soutěže podle vlastního uvážení a s konečnou platností.

6.2.

Organizátor neodpovídá za problémy v elektronické komunikaci způsobené filtry proti
nevyžádaným zprávám, omezením doručení e-mailových zpráv vlivem příliš velkých
příloh apod.

6.3.

Výherní cena ani účast v kvalifikačních kolech či na finálovém večeru soutěže nejsou
jakkoli právně vymahatelné.

6.4.

Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla soutěže i pokyny jejího organizátora
a osob organizátorem pověřených.

6.5.

Originál těchto pravidel je uložen v kanceláři Studentské unie ČVUT, Vaníčkova 7, 160
00 Praha 6.

V Praze dne 30.1.2018

Za Studentskou unii ČVUT

Zdeněk Horák, produkce Strahov OpenAir

