Štatút súťaže
Jazz START UP 2015
Názov súťaže :
Jazz START UP
(ďalej len „súťaž“ alebo „program“)
Forma:
Verejná súťaž podľa § 847 až 849 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení
neskorších predpisov.
Vyhlasovateľ:
Občianske združenie Porta Artium a Rozhlas a televízia Slovenska
Súťaž sa realizuje na internetovej stránke: www.jazz.sk ;
Termín a periodicita :
Súťaž sa realizuje od 24.11.2014 do 31.12.2015.
Zámer:
Ide o hudobnú súťaž, cieľom ktorej je predstaviť mladé hudobné jazzové formácie, ktoré
ešte nevydali hudobný album a pomôcť im v presadení sa na hudobnej scéne.
Cieľ:
Cieľom tohto projektu je podať pomocnú ruku vybraným súťažiacim skupinám formou
motivačného Start-Up balíčku. Okrem toho, samotný priebeh súťaže prináša všetkým
zúčastneným bonusy jednak vo forme systematickej redakčnej prezentácie na stránkach
Jazz.sk a Facebookových podstránkach tohto hudobného portálu, jednak formou skúsenosti
pri profesionálnej štúdiovej práci pri zázname súťažnej skladby v nahrávacom štúdiu RTVS.
Ambíciou realizátorov projektu je, aby už samotná účasť v súťaži bola pre skupiny
jednoznačným prínosom.
Propagácia:
Súťaž je propagovaná na webovej stránke jazz.sk, na sociálnych sieťach a vo vysielaní
rozhlasovej programovej služby RTVS: Rádio Devín, na webovej stránke Rádia Devín a na
a jeho sociálnej sieti.
Prihlasovanie do súťaže:
Uchádzači, ktorí sa chcú zúčastniť súťaže, posielajú svoje prihlášky na mailovú adresu
startup@jazz.sk; ktorá je zverejnená na stránke www.jazz.sk; do 21.12.2014.
Podmienky účasti v súťaži:
Do súťaže sa môže zapojiť akékoľvek hudobné zoskupenie žánrovo zapadajúce do konceptu
projektu (jazz, latin, groove, soul, fusion, nu jazz a pod.). Podmienkou účasti je jednoduchá
zvuková nahrávka a skutočnosť, že súťažiaci do okamihu podania prihlášky do súťaže a jej
zahájenia nevydali oficiálny album. V obsadení súťažnej skupiny musí mať aspoň jeden jej
člen slovenskú národnosť, prípadne mať trvalý pobyt na území Slovenskej Republiky.

Pravidlá a vyhodnocovanie súťaže:
1. Súťažiaci, ktorí splnili podmienky stanovené pre účasť v súťaži, postúpia do
výberového kola.
2. Porota zložená z profesionálnych hudobníkov: Juraj Griglák, Gabriel Jonáš, Boris
Čellár, Radovan Tariška, Lucia Lužinská a Peter Solárik vyberie na základe vlastnej
profesionálnej skúsenosti desať sólistov alebo skupín spomedzi všetkých prihlásených
súťažiacich. Pri výbere budú porotcovia zohľadňovať umelecký potenciál súťažiacich.
3. Desať finalistov je rozdelených do piatich dvojíc, ktoré sa stretnú v duelových kolách.
4. V presne stanovených termínoch sa na webovej stránke www.jazz.sk publikujú
zvukové ukážky tvorby dvoch medzi sebou súťažiach dvojíc v duelovom kole
a návštevníci stránky na internete hlasujú za víťaza aktuálneho kola. Súťažiace dvojice
sa predstavia aj v Rádiu Devín v relácii Hudobné Rádio Devín a v prúdovom
vysielaní: Ranné ladenie a Naladené na Devín.
Harmonogram duelových kôl:
21.1.2015 – Spustenie hlasovania 1.kola
12.2.2015 – Ukončenie hlasovania 1.kola
26.2.2015 – Spustenie hlasovania 2.kola
12.3.2015 – Ukončenie hlasovania 2.kola
26.3.2015 – Spustenie hlasovania 3.kola
9.4.2015 – Ukončenie hlasovania 3.kola
30.4.2015 – Spustenie hlasovania 4.kola
14.5.2015 – Ukončenie hlasovania 4.kola
28.5.2015 – Spustenie hlasovania 5.kola
11.6.2015 – Ukončenie hlasovania 5.kola
5. Víťaz aktuálneho duelového kola – spolu ich bude päť - vystúpi na Jazz START UP
koncerte v priamom prenose v Rádiu Devín v termínoch: 26.2.; 26.3.; 30.4.; 28.5.;
25.6.2015.
6. Absolútneho víťaza spomedzi všetkých desiatich hudobných formácií vyberie odborná
porota. Rozhodnutie odbornej poroty je nezávislé od hlasovania verejnosti. Absolútny
víťaz vystúpi na samostatnom záverečnom koncerte súťaže 24.9.2015 v priamom
prenose v Rádiu Devín.
Cena:
Hlavná cena – Start UP balíček pre víťazné skupiny obsahuje dva dni strávené
v profesionálnom štúdiu Milana Tokolyho (Štúdio J), vydanie albumu vo vydavateľstve
Pavian Records, vytvorenie profi DVD záznamu v prestížnom klube Blue Note, otvárací
koncert festivalu Open Jazz Fest, či vystúpenie na Radio_Head Awards festivale, vystúpenia
na sérii koncertov na popredných slovenských jazzových festivaloch ako Mikulášsky Jazzový
Festival, bratislavský Pet Jazz, Orava Jazz Festival.
Odovzdanie ceny:
Potvrdenie o hlavnej cene vydáva zástupca vyhlasovateľa – jazz.sk; Boris Čellár.

Daňový režim:
Nepeňažná výhra bude zdanená jej prijímateľom prostredníctvom daňového priznania, v
súlade s § 8 ods. 10 z. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Dani
podľa príslušného zákona vo výške 19% podliehajú ceny nad 350,00 eur. O výške nepeňažnej
ceny informuje vyhlasovateľ súťaže výhercu v preberacom protokole o výhre.
Ostatné ustanovenia:
1. Spolupráca s RTVS je predmetom samostatnej zmluvy.
2. Plnenia poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné previesť na tretiu osobu.
3. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže podľa tohto štatútu
rozhoduje vyhlasovateľ OZ Porta Artium.
4. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži, dáva vyhlasovateľovi súťaže súhlas so
spracovaním jeho osobných údajov (ktoré sám poskytol) a to výhradne pre potreby
súťaže.
5. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie zákona č. 618/2003
Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom zo strany
súťažiacich.
6. Zapojením sa do súťaže udeľujú súťažiaci bezplatne súhlas na odvysielanie súťažných
piesní vyhlasovateľom súťaže v niektorej z programových služieb vyhlasovateľa a to
aj opakovane a s vyhotovením zvukového alebo zvukovo-obrazového záznamu zo
súťaže, ktorého súčasťou budú aj súťažné piesne súťažiacich. Nositeľom práv
zvukového alebo zvukovo-obrazového záznamu je vyhlasovateľ súťaže RTVS.
Záverečné ustanovenia:
1. Zapojením sa do súťaže vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže
obsiahnutými v tomto štatúte.
2. Vyhlasovateľ súťaže môže túto súťaž zo závažných dôvodov odvolať. Odvolanie sa
musí vykonať rovnakým spôsobom, akým došlo k vyhláseniu súťaže, alebo iným
rovnako účinným spôsobom.
Platnosť štatútu:
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpísania generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie
Slovenska a predsedom občianskeho združenia Porta Artium a končí sa 31.12.2015
V Bratislave dňa 19. 1. 2015

...............................................
Bakk art Boris Čellár
predseda OZ Porta Artium

................................................
Václav Mika
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

