Podrobná pravidla soutěže „Zahraj si na Benátské“
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I. Obecná ustanovení
Soutěž Zahraj si na Benátské (dále jen „soutěž“) se koná na území České republiky.
Soutěž probíhá jako hra pro posluchače rádia RockZone 105,9.
Organizátorem soutěže je LONDA spol. s r. o., IČ 49241931, se sídlem Praha 1 - Nové
Město, Na příkopě 859/22, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 20283 (dále jen „organizátor“). Organizátor
je provozovatelem rozhlasového vysílání s názvem programu RockZone 105,9 (dále jen
„RZ“).
Účastníkem soutěže se může stát každá česká kapela, resp. její členové. V případě, že se
v kapele bude nacházet osoba mladší 18 let či osoba s omezenou svéprávností,
organizátor soutěže si vyhrazuje právo podmínit další účast v soutěži souhlasem jejích
zákonných zástupců.
Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.
Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla a činí
prohlášení a souhlasy předpokládané v těchto podmínkách.
II. Cíl a téma soutěže
Cílem soutěže je promo rádia RockZone 105,9, které podporuje nové nadějné české
rockové kapely.
Tématem soutěže je „Přihlaš svou kapelu do České desítky a zahrajte si v létě na
festivalu Benátská!“
III. Mechanismus soutěže
Soutěž bude probíhat od 16. 3.2022 do 1. 6. 2022.
Kapela se přihlásí tak, že v období od 16. 3. 2022 do 18. 5. 2022 odešle e-mail
na ceskadesitka@rockzone.cz odkaz na stažení zazipovaného souboru s prezentací
kapely, který bude obsahovat zvukové soubory (max. 2) ve formátu WAV nebo
MP3 (min.256kbps) a PDF se stručným představením kapely. Odesláním mailu se
kapela zavazuje v případě vítězství v soutěži odehrát vystoupení v délce 30 minut na
Festivalu Benátská s Impulsem.
Každý týden bude probíhat hlasování posluchačů na webových stránkách rádia RZ
v rámci programu Česká desítka. Od 19. 5. 2022 budou vybírat dramaturg festivalu
Benátská s Impulsem a dramaturg RZ minimálně 3 kapely pro 2. kolo výběru
s přihlédnutím na výsledky hlasování na webových stránkách RZ.
Ve 2. kole soutěže vybere odborná porota ve složení Petr Janda (Olympic), Petr
Hrdlička (Škwor) a Jiří Urban st. (Arakain) a s garanty Josefem Vlčkem a Petrem
Pečeným (Doktor P.P.) vítěznou kapelu, kterou organizátor vyhlásí v RZ dne 1.6.2022.
IV. Výhry
Vítěz soutěže vyhrává možnost vystoupit na festivalu Benátská s Impulsem ve čtvrtek
28. 7. 2022 od 17:00 či později dle délky slotu kapely (konec nejpozději v 17:45).
Minimální délka jeho vystoupení je 30 minut.
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2. Pro získání výhry kapela musí splnit následující podmínky:
o garantuje slot v minimální délce 30 minut,
o dodá promo materiály kapely,
o souhlasí s technickými podmínkami na místě konání a podřídí se programu
festivalu,
o má vlastní nástroje,
o garantuje, že se před vystoupením a během vystoupení včetně přestávek zdrží
nadměrného požívání či užívání alkoholu nebo drog či jiných návykových
látek v množství a způsobem ohrožujících kvalitu jeho uměleckého výkonu
nebo průběh akce.
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V. Ostatní ujednání
Účastník soutěže (tj. všichni členové kapely) dává svou účastí v soutěži souhlas
organizátorovi k pořízení obrazových snímků a zvukových nebo obrazových záznamů
účastníka a jeho projevů a poskytuje organizátorovi výhradní právo k použití těchto
snímků a záznamů k zabezpečení průběhu soutěže, informování o ní a k reklamním
účelům organizátora. Účastník je povinen (zejména v souvislosti se získáním a
převzetím odměny) bude-li to potřeba poskytnout organizátorovi interview, a to ve
vysílání nebo jinak.
Soutěžící dává automaticky souhlas také k využití jím sdělených údajů ve vysílání RZ.
Organizátor si vyhrazuje právo určit to, co bude odvysíláno v České desítce a
negarantuje všem uchazečům, že jejich skladba zazní ve vysílání RZ.
Zasláním songu do soutěže kapela, v níž jsou sdružení její jednotliví členové, jako
účastník soutěže, potvrzuje, že:
a) je jeho autorem a jedná se o dílo, které je provedeno kapelou jako výkonnými umělci,
b) zpřístupněním songu (jeho části) na stránkách soutěže v rozsahu předpokládaném v
pravidlech soutěže nevznikne organizátorovi žádný závazek vůči třetím osobám,
nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích
osob (zejm. právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob),
c) zpřístupněním songu (jeho části) v rozsahu předpokládaném v pravidlech soutěže
nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a dobré mravy,
d) veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající ze zpřístupnění songu (jeho části) na
stránkách soutěže (např. nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a
obrazových snímků fyzických osob) byly ke dni zaslání repertoáru uspokojeny.
Zasláním songu do soutěže kapela jako účastník uděluje organizátorovi bezúplatně
nevýhradní licenci k užití songu na internetových stránkách soutěže. Licence je
udělována pro celosvětové území, na dobu trvání soutěže.
Poučení o zpracování osobních údajů v souvislosti se soutěží naleznete zde.
Výherce je povinen sdělit organizátorovi údaje potřebné pro jeho identifikaci a možnost
ho kontaktovat (zejména jméno, příjmení, adresu, datum narození, telefonní číslo, email). Nesdělí-li účastník údaje podle předchozí věty či uvede-li údaje nepravdivé, je
organizátor oprávněn tohoto účastníka vyloučit ze soutěže.
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Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli omezit, odložit, přerušit, zrušit
nebo změnit její pravidla. Je oprávněn rozhodnout o všech otázkách týkajících se
soutěže podle vlastního uvážení a s konečnou platností. Změny pravidel soutěže budou
oznámeny účastníkům jejich uveřejněním na internetové stránce www.rockzone.cz.
Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla soutěže.
Originál těchto pravidel je uložen u organizátora, v budově rádia RockZone 105,9,
Ortenovo náměstí 15a, Praha 7; tato pravidla soutěže jsou též uveřejněna na
internetových stránkách www.rockzone.cz.
Není-li v těchto pravidlech uvedeno výslovně jinak, řídí se soutěž Obecnými pravidly
soutěží LONDA spol. s.r.o. pro posluchače a uživatele jejích služeb, která jsou
přístupná zde: https://www.impuls.cz/obecna-pravidla-soutezi.

3

