ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
(далі – Правила)
Конкурсний відбір серед українських гуртів на сцену фестивалю
Sziget Festival 2017
(далі – Конкурс)

1. МЕТА КОНКУРСУ:




обрання гурту, який виступить на сцені Europe Stage фестивалю Sziget
влітку 2017 року в рамках програми Sziget Europe Talents;
підтримка позитивного іміджу Sziget серед українських меломанів;
сприяння просуванню, самореалізації та розвитку українських гуртів.

2. ОРГАНІЗАТОР ТА ЗАМОВНИК КОНКУРСУ
2.1. Замовником Конкурсу (далі –«Замовник») є Sziget Kulturális Menedzser
Iroda Kft., 1033, Hungary, Budapest Hajógyári Sziget Hrsz. 23796/58, EU VAT nr.:
HU10837410.
2.2. Організатором Конкурсу (далі – «Організатор») є ФОП Бабенко Іван
Петрович (ІПН 3153012498), Україна, 02068, м. Київ, вул. Г. Ахматової, 5, кв.
296.

3. МІСЦЕ ТА ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
3.1. Конкурс проводиться на всій території України, в тому числі на її тимчасово
окупованих територіях, в мережі Інтернет за Інтернет-адресою
http://sziget.bigmir.net у період з 12:00:01 «1» березня 2017 року по 23:59:59
«30» квітня 2017 року (за київським часом) включно (далі – «Період
Конкурсу»).

4. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

4.1. У Конкурсі можуть брати участь сольні артисти і музичні гурти (далі за
текстом Правил – «Учасник/и»), які проживають і здійснюють свою творчу
діяльність переважно на території України (не враховуючи іноземні гастролі), в
тому числі на її тимчасово окупованих територіях, а отже вважаються
«українським музикантом, або гуртом», які є зареєстрованими користувачами
соціальної мережі Facebook, і які в період проведення Конкурсу виконали всі
правила та умови цього Конкурсу, які викладені нижче.
4.2. Учасниками Конкурсу не визнаються та не мають права брати в ньому
участь:
1) особи, які не відповідають вимогам п. 4.1 цих Правил;
2) особи, які не виконали умови участі в Конкурсі, порушили ці Правила та/або
були дискваліфіковані Організатором Конкурсу.
4.3. Учасник має право брати участь в Конкурсі виключно в порядку і на
умовах, визначених цими Правилами.
4.4. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в
Конкурсі, в тому числі щодо засобів зв’язку з цим Учасником, є підставою для
дискваліфікації Учасника та виключення його з Учасників Конкурсу.

5. ПОДАРУНОК КОНКУРСУ
5.1. Подарунком Конкурсу є виступ Учасника, який одержав перемогу згідно
умов Конкурсу (далі – «Переможець»), вказаними у п. 6 цих Правил, на сцені
Europe Stage фестивалю Sziget Festival у період з 9 по 15 серпня 2017 року в м.
Будапешт, Угорщина.
5.2. Виступ Переможця тривалістю 40 хв. на фестивалі Sziget оплачується
Замовником Конкурсу в сумі 500 EUR, без оплати проїзду на фестиваль і назад.
Додаткові витрати покриваються Переможцем самостійно. Замовник Конкурсу
забезпечує базовий технічний райдер, проживання в готелі протягом двох
ночей, тижневу перепустку на фестиваль для всіх учасників команди
Переможця, гаряче харчування в день виступу.
5.3. Інші деталі, як і точний день і час виступу Переможця, будуть обговорені в
контракті, який буде укладено між Замовником Конкурсу і Учасником після
визнання його Переможцем Конкурсу.

6. УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ

6.1. Участь в Конкурсі є безкоштовною.
6.2. Детальну інформацію про Конкурс та умови його проведення можна
отримати на сайті Конкурсу http://sziget.bigmir.net.
6.3. Для участі в Конкурсі Учаснику протягом періоду Конкурсу, визначеному у
п. 3.1. цих Правил, необхідно здійснити наступні дії:
6.3.1. Поділитися посиланням на сайт Конкурсу в офіційному пабліку свого
гурту в соціальній мережі Facebook, натиснувши на кнопку «Взяти участь» на
сайті Конкурсу.
6.3.2. Зібрати не менше 50 репостів публікації, зробленої згідно пункту Правил
6.3.1. (цифра не менша 50 повинна відображатися під постом) і надіслати
посилання на неї разом з іншими матеріалами, які повинні бути в Заявці,
правила оформлення якої викладено нижче, на електронну пошту Kонкурсу
contest@szigetfestival.com.ua
6.3.3. Заявка, подана на Конкурс (надалі – «Заявка»), повинна містити
інформацію з урахуванням вимог, встановлених цими Правилами, а саме:
1) Публікацію в Facebook з репостами, згідно пунктів 6.3.1. і 6.3.2.
2) Якісне лайв-відео в YouTube і/або кліп, в якому є виступ Учасника на сцені в
актуальному складі. Відео повинно бути достатньо хорошої якості, щоб давати
повне уявлення про те, як саме Учасник виглядає і звучить під час свого
виступу на сцені.
3) Три найкращі пісні Учасника українською, або англійською мовами. Пісні
повинні бути надані завантаженими в акаунт Учасника на веб-сайті
https://soundcloud.com/.
4) Офіційні горизонтальні фото гурту.
6.3.4. Заявка повинна бути подана на пошту мейл Організатора Конкурсу
contest@szigetfestival.com.ua протягом Строку проведення Першого етапу
Конкурсу в період з 12:00:01 «1» березня 2017 року по 20:00:01 «16» березня
2017 року
6.4. Учаснику може бути відмовлено в участі у Конкурсі, за однієї з наступних
причин:
1) якщо заявка подана пізніше строку проведення Першого етапу Конкурсу,
визначеного цими Правилами, зокрема пунктом 6.3.3.;
2) якщо порушено умови участі в Конкурсі;
3) якщо встановлено факти порушення авторських прав на аудіо- і
відеоматеріали, надані в Заявці на участь у Конкурсі.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
7.1. Для того щоб стати Учасником Конкурсу, необхідно ознайомитися з
Правилами участі у Конкурсі і дати свою згоду на участь, надіславши Заявку
про участь у Конкурсі згідно п. 6 цих Правил.
7.2. Після закінчення строку приймання заявок усі заявки опрацьовуються
Замовником і Організатором Конкурсу, якими визначаються 40 Учасників, які,
на думку Замовника і Організатора Конкурсу, могли б гідно представити
сучасну українську музику на сцені ювілейного фестивалю Sziget, серед
інтернаціональної, переважно англомовної публіки, в лайн-апі досвідчених
Учасників. З форматом сцени Europe Stage, артиста для якої обирає даний
Конкурс, можна ознайомитися, дослідивши лайн-ап Europe Stage Sziget 2016-го
року за посиланням https://issuu.com/sziget/docs/sziget_passport.
7.3. Імена 40 Учасників, відібраних для подальшої участі в Конкурсі
Замовником і Організатором Конкурсу, а також матеріали, надані Учасниками
в Заявці на участь у Конкурсі, розміщуються на сайті конкурсу
http://sziget.bigmir.net. Відповідальним за збір, опрацювання та опублікування
матеріалів Учасників на сайті Конкурсу є Організатор Конкурсу.
7.4. 40 Учасників, імена яких опубліковано на сайті Конкурсу, вважаються
такими, що пройшли Перший етап відбору Конкурсу і маю право взяти участь в
наступному етапі – голосуванні за них публіки і музичних експертів (далі –
«Журі»).
7.5. Організатор і Замовник Конкурсу та Журі Конкурсу не впливають на
результати голосування публіки.
7.6. Учасники, які посідають перші 3 позиції за кількістю набраних голосів
публіки через систему голосування на сайті, а також Учасники, які посідають
перші 3 позиції за кількість балів Журі Конкурсу, вважаються такими, що
пройшли Другий етап Конкурсу і мають можливість продовжити змагання,
взявши участь у Фіналі Конкурсу.
7.7. Участь у Фіналі Конкурсу відбувається на безоплатній умові з виконанням
технічного райдеру Учасника і фінансовим відшкодуванням Учаснику Фіналу
дороги до місця проведення конкурсу на потязі по території України, в тому
числі її тимчасово окупованих територій, в обидві сторони. Решта витрат
покриваються Учасниками Фіналу Конкурсу за власний рахунок.
7.8. Учасник, який за результатами остаточного голосування Журі після
виступу на Фіналі Конкурсу посідає перше місце, визнається Переможцем
конкурсу.
7.9. Організатор Конкурсу не вступає у суперечки з-поміж самих Учасників
щодо визначення їх Переможцями та з-поміж членів Журі, які беруть участь у
визначенні Переможця.
7.10. Усі результати Фіналу Конкурсу остаточні і оскарженню не підлягають.

8. УМОВИ ГОЛОСУВАННЯ В КОНКУРСІ
8.1. Голосувати за Учасників Конкурсу можуть особи, не обмежені
громадянством чи місцем проживання, які є зареєстрованими користувачами
соціальних мереж Facebook і/або Vkontakte.
8.2. Для голосування на сайті Конкурсу особа повинна за допомогою кнопки
«Голосувати» у профайлі Учасника, за якого хоче віддати свій голос,
поділитися запропонованим посиланням на особистій сторінці в Facebook і/або
Vkontakte. Одне таке розміщення посилання враховується системою
головування на сайті як 1 голос.
8.3. Одна особа має можливість проголосувати за обраного Учасника один раз у
соціальній мережі Facebook і один раз у соціальній мережі Vkontakte.
8.4. Організатор на свій власний розсуд може визнати недійсними всі або деякі
результати голосувань, здійнені шляхом підробки голосів або іншої нечесної
поведінки Учасників Конкурсу та інших осіб щодо процесу голосування чи
інших етапів Конкурсу, або у випадку порушенні цих Правил, або у здійсненні
дій з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будьякій іншій особі, яка може бути пов'язана із проведенням голосування даного
Конкурсу, з подальшим можливим внесенням змін і доповнень до Правил
Конкурсу згідно чинного законодавства України.

9. ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ ТА ПЕРЕМОЖЦЯ КОНКУРСУ
9.1. Учасники Конкурсу самостійно відстежують оголошення проміжних
результатів Конкурсу на різних його етапах.
9.2. Інформування Фіналістів Конкурсу про обрання їх для участі в останньому
етапі Конкурсу буде здійснено особисто представником Організатора Конкурсу.
9.3. Інформування Учасника Конкурсу про обрання його Переможцем
відбудеться наприкінці Фіналу Конкурсу в клубі Sentrum у Києві 30 квітня 2017
року, а інформація про це буде опублікова на сайті Конкурсу не пізніше «1»
травня 2017 року.
9.4. Після того як відповідного Учасника Конкурсу буде визначено
переможцем, його ім’я і контакти будуть передані до центрального офісу
фестивалю Sziget для обговорення подальших деталей участі у фестивалі і
підписання контракту між Переможцем і Замовником Конкурсу.

10. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ КОНКУРСУ
10.1. Інформування щодо Правил та умов Конкурсу здійснюється за допомогою
анонсування Конкурсу в медіа та розміщення тексту Правил на сайті Конкурсу
за адресою http://sziget.bigmir.net.
10.2. Беручи участь у Конкурсі, Учасник таким чином автоматично дає свою
згоду на застосування та розповсюдження щодо нього цих Правил як
обов’язкових, з умовами яких Учасник погоджується без будь-яких зауважень
та застережень.

11. УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКУ
11.1. Для отримання Подарунку Конкурсу, передбаченого п. 5 цих Правил,
Переможцю Конкурсу необхідно відповісти на листа від Замовника Конкурсу,
який є представником фестивалю Sziget, протягом 7 календарних днів із дати
отримання листа. Відсутність відповіді пізніше вказаного терміну позбавляє
Переможця права на отримання Подарунку Конкурсу.
11.2 Замовник і Організатор Конкурсу не несуть відповідальності за
неможливість отримання Подарунку Переможцем, в разі
неправильного надання Переможцем своїх контактних даних.
11.3. Замовник і Організатор Конкурсу не несуть відповідальності стосовно
наявності закордонного паспорту, візи, грошових коштів тощо для можливості
Учаснику Конкурсу скористатися Подарунком Конкурсу. Витрати на
оформлення паспорту і візи здійснюються особисто Учасником, який отримав
Подарунок Конкурсу.
11.4. Організатор Конкурсу не несе відповідальності за неможливість
Переможця скористатися наданим Подарунком, тобто виступити на фестивалі
Sziget, та за можливі наслідки цього.
11.5. У випадку, якщо Учасник Конкурсу, визначений Переможцем згідно п. 7.
цих Правил, відмовляється від Подарунку Конкурсу, або втрачає право на
отримання Подарунку, відповідно до цих Правил, то Замовник і Організатор
Конкурсу розпоряджаються таким Подарунком Конкурсу на власний розсуд без
виплати будь-якої компенсації Переможцю Конкурсу.

12. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
12.1. Беручи участь в Конкурсі, кожен Учасник Конкурсу підтверджує, що він
ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, і цим
підтверджує, що Організатор Конкурсу та інші треті особи, залучені

Організатором до підготовки та проведення Конкурсу, звільнені від
зобов'язання направляти Учаснику Конкурсу письмове повідомлення про
права, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.
12.2. Погоджуючись з даними Правилами Конкурсу, Учасник Конкурсу дає
свою згоду отримувати інформацію, пов'язану з діяльністю Організатора
Конкурсу за електронною адресою, з якої Учасником Конкурсу було
направлено Заявку Організатору на участь у Конкурсі. Замовник має право
направляти Учаснику будь-яку інформацію особистим повідомленням, без
попередньої домовленості з Учасником, засобами електронного зв’язку.

13. ІНШІ УМОВИ
13.1. Подарунок Конкурсу не видається у грошовому еквіваленті або у формі
інших благ, не передбачених цими Правилами.
13.2. Своєю участю в Конкурсі всі Учасники Конкурсу повністю погоджуються з
цими Правилами і зобов’язуються їх виконувати.
13.3. Учасники Конкурсу погоджуються з тим, що їхні імена, прізвища, фото і
музичні та відео-записи можуть бути використані Організатором Конкурсу
та/або уповноваженими ними третіми особами без отримання додаткової згоди
і без додаткової плати з метою інформування про результати проведення
Конкурсу, а також у рекламних цілях Конкурсу без нарахування та виплати
будь-якої винагороди Учасникам Конкурсу та будь-яким третім особам.
13.4. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних з проведенням Конкурсу є
остаточним і поширюється на всіх Учасників Конкурсу.
13.5. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення
цих Правил, і/або питань, не урегульованих цими Правилами, остаточне
рішення приймається Організатором Конкурсу відповідно до вимог діючого
законодавства України. При цьому рішення Організатора Конкурсу є
остаточним і не підлягає оскарженню.
13.6. Організатор Конкурсу може вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці
Правила, в т.ч. змінювати терміни дії Конкурсу, умови отримання Подарунку
тощо.
13.7. Ці Правила, так само як і зміни до них, набувають чинності з моменту
їхнього розміщення на сайті Конкурсу http://sziget.bigmir.net.

