Vyhlášení projektu „ELIMINACJE DO FESTIWALU PRZYSTANEK WOODSTOCK 2015/2016
PRAGUE“.
1., Organizátorem projektu „ELIMINACJE DO FESTIWALU PRZYSTANEK WOODSTOCK
2015/2016 PRAGUE ( dále jako „Projekt“ ) je „Zlatý Meloun“ s.r.o. se sídlem ve Varšavě, na
ulici Dominikánské 19 C ( PSČ 02-738, Varšava, Polská republika, E.U. ), zapsána v obchodním
rejstříku obvodního soudu Starého města Varšava XIII, hospodářský oddíl obchodního
registru pod číslem KRS 0000158131, se základním kapitálem ve výši 1.594.000,00.- polských
zlotých, číslo NIP 521-32-36-491, číslo REGON 015440977 ( dále jako „Organizátor“ ).
Spoluorganizátorem projektu „ELIMINACJE DO FESTIWALU PRZYSTANEK WOODSTOCK
2015/2016 PRAGUE“ ( dále jako „Projekt“ ) je agentura N.S.E.F., která je konatelem
MusicMap.TV. Společnost MusicMap.TV s.r.o. je vedená pod zapsanou značkou C 196610 u
Městského soudu v Praze, se sídlem Žirovnická 2389/1, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČO :
24245526 ( dále jako „Spoluorganizátor“ ).
2., Do projektu se může přihlásit každá hudební skupina, výhradně však jen z oblasti
Slovenska, Maďarska a České republiky ( dále jako „Skupina“ ), která má vlastní textovohudební tvorbu a její vlastní autorský repertoár tvoří ucelené vystoupení v délce minimálně
40 minut. Přihláška se posílá spolu s jedním kusem CD v určeném termínu na adresu
spoluorganizátora ( MusicMap.TV ) uvedeného v bodě 1.
2a., Do projektu může skupinu přihlásit i hudební vydavatelství. Při přihlášení skupiny do
projektu přes hudební vydavatelství platí podmínky uvedené v bodě 2.
3., Jedna skupina může poslat jen jedno CD, na kterém budou minimálně tři skladby z vlastní
tvorby, kde autorem textu i hudby je skupina.
4., Skupina nebo její právní zástupce zašle na adresu spoluorganizátora
(MusicMap.TV ) výše uvedené CD, spolu s adresou, jménem a příjmením zástupce skupiny,
telefonním číslem a e-mailem.
5., Uzávěrka na odeslání CD do projektu je 15.03.2016. Rozhoduje datum odeslání.
6., Kvalifikující komise ( dále jako „Komise“ ) po poslechnutí zaslaných CD vybere skupiny,
které dostanou pozvání na hraní před komisí „Na Živo“, ( finále ).
7., Oznámení o kvalifikaci skupiny na hraní před komisí „Na Živo“ dostane skupina
elektronickou poštou nebo telefonicky.
8., Organizátor připraví finálový program hraní „Na Živo“, o místě bude organizátor a
spoluorganizátor vybrané skupiny informovat.
9., Během koncertu „Na Živo“ skupiny představí svoji vlastní hudební tvorbu v délce 20
minut. Skupiny nesmí vystupovat na playback a poloplayback.

10., Místo a čas hraní „Na Živo“ bude veřejně přístupné, vstup volný, čas a místo koncertu
před komisí „Na Živo“ oznámí organizátor a spoluorganizátor na svých webových stránkách
www.woodstockfestival.pl a www.musicmap.tv. V roce 2016 se projekt „ELIMINACJE DO
FESTIWALU PRZYSTANEK WOODSTOCK 2015/2016 PRAGUE“ pro oblasti Česká Republika,
Slovensko a Maďarsko se bude konat v hlavním městě České republiky v Praze.
11., Komise oznámí skupinám své rozhodnutí, která skupina byla vybraná, aby zahrála na
jedné ze scén festivalu Pryzstanek Woodstock 2016, v den konání koncertu „Na Živo“, po
ukončení vystoupení poslední skupiny.
12., Skupiny vybrané před komisí „Na Živo“ se dostaví na vlastní náklady. Organizátor ani
spoluorganizátor neproplácí cestovní výdaje, náklady na ubytování ani honoráře. Skupinami
zaslané CD se zpět neposílají.
13., Skupina se přihlášením do projektu zavazuje dodržet v tomto vyhlášení uvedená
pravidla. Porušení těchto pravidel znamená vyloučení skupiny z projektu.
14., Skupina, která se na hraní před komisí „Na Živo“ nedostaví na čas, bude z projektu
diskvalifikovaná.
15., Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv zastavit nebo přeložit vystoupení skupiny v rámci
projektu bez udání důvodu.
16., Rozhodnutí komise je pro skupiny závazné a nedá se proti němu odvolat.
17., Organizátor nepustí k vystoupení skupiny pod vlivem alkoholu nebo drog. Organizátor
přeruší vystoupení skupiny, která bude používat vulgarismy nebo při svém vystoupení bude
prezentovat jakoukoli formu nesnášenlivosti vůči ostatním. Pokud skupina svým jednáním
naruší program pro komisi „Na Živo“ , bude diskvalifikovaná.
18., V případě, že se festival Pryzstanek Woodstock v roce 2016 neuskuteční vůbec,
organizátor ani spoluorganizátor nebere žádnou právní zodpovědnost za vyhlášení projektu a
věci s tím související.
19., Otázky neuvedené v tomto vyhlášení projektu rozhoduje organizátor.
20., Přihlášením do projektu skupina bere na vědomí, že organizátor ani spoluorganizátor se
veřejnou prezentací zaslaného díla, nedopouští porušování autorského zákona a žádným
způsobem nevzniká škoda ani finanční nároky jakékoli třetí straně.
21., V případě nahlášení skupiny do projektu hudebním vydavatelstvím, bere vydavatelství
na vědomí, že organizátor ani spoluorganizátor se veřejnou prezentací zaslaného díla
nedopouští porušování autorského zákona a žádným způsobem nevzniká škoda ani finanční
nároky jakékoli třetí straně.

22., Každý člen skupiny, včetně skupin nahlášených hudebním vydavatelství bere na vědomí
a souhlasí s tím, že z hraní před komisí „Na Živo“ vzniká obrazovo-zvukový záznam, který
organizátor dále používá podle vlastního uvážení. Organizátor ani spoluorganizátor se
veřejnou prezentací nahraného díla nedopouští porušování autorského zákona a žádným
způsobem nevzniká škoda ani finanční nároky jakékoli třetí straně.
23., Organizátor může přenést svoje práva na veřejnou prezentaci projektu na třetí osobu.
24., Všechny ustanovení tohoto vyhlášení projektu jsou v souladu s ustanovením autorských
zákonů v České republice ( Předpis č. 121/2000 Sb. - Zákon o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů - autorský zákon ), na
Slovensku ( Z.Z.185/2015 – autorský zákon ), v Polsku ( art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskym i prawach pokrewnych tj. z dnia 17 maja 2006 r. Dz.U.Nr 90 poz. 631 ) a
v Maďarsku ( A személyhez füződő és a vagyoni jogokkal kapcsolatos részletes szabályok a
szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény II. és III. fejezetében találhatók ).
25., V případě nahlášení skupiny hudebním vydavatelstvím bere vydavatelství na vědomí, že
organizátor ani spoluorganizátor žádnou formou nezodpovídají za konání vydavatelství a
neověřují si, neboť vydavatelství je právním zástupcem skupiny. V případě vzniku jakékoli
škody porušením autorských práv vůči třetí osobě řízení vydavatelství se organizátor
distancuje od veškerých nároků související s poškozováním autorských práv.
26., Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli bez udání důvodu zastavit projekt. Organizátor si
může kteroukoliv řádně přihlášenou skupinu vybrat na vystoupení na jedné ze scén festivalu
Pryzstanek Woodstock kdykoli i během průběhu Projektu.
27., Organizátor může kdykoli změnit nebo upravit podmínky tohoto Projektu „ELIMINACJE
DO FESTIWALU PRZYSTANEK WOODSTOCK 2015/2016 PRAGUE“.
28., Projekt „ELIMINACJE DO FESTIWALU PRZYSTANEK WOODSTOCK 2015/2016 PRAGUE“
začne dne 01.02.2016. Uzávěrka přihlášek skupin je 15.03.2016.
Adresa pro zasílaní CD ( uzávěrka 15.3.2016 )
MUSICMAP.TV
„ELIMINACE PRZYSTANEK WOODSTOCK 2016 PRAGUE“
Žirovnická 2389/1
budova ČTK
Záběhlice
Praha 10, 106 00
Czech Republic

