Úplné podmínky soutěže Jazz Fruit
(dále jen „Soutěž“)
I.

Vyhlašovatel
Vyhlašovatelem soutěže je spolek Nerudný Fest.cz, o.s., IČ: 265 78 824, se sídlem Strakonická
1605, 252 28 Černošice, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl L vložka 19575 (dále jen „Vyhlašovatel“)

II.

Účastník soutěže
1. Účastníkem soutěže se stává skupina společně vystupujících fyzických osob, která
prostřednictvím interktivního formuláře na webových stránkách Vyhlašovatele
www.mladiladijazz.cz/jazz-fruit odešle přihlášku do Soutěže v období od 15. ledna 2018
do 16. března 2018 a splňuje následující podmínky:
a) nejméně 75% z těchto společně vystupujících fyzických osob (zaokrouhleno na celé
osoby) ke dni konání finále (viz dále) není starší 30 let a
b) nepostoupil v loňském ročníku do finále Soutěže a není výhercem žádného
z předchozích ročníků Soutěže a
c) nemá na základě smlouvy s distribuční společností nebo promotion agenturou
komerčně distribuované album.
2. Odesláním své přihlášky výše popsaným způsobem Účastník soutěže vyslovuje svůj
souhlas s těmito pravidly a svou vůli být jimi vázán a bezpodmínečně je plnit a dodržovat.
3. Přihláška Účastníka soutěže bude Vyhlašovatelem akceptována jako přihláška k posouzení
a zařazení do Soutěže pouze pokud bude obsahovat:
a) název Účastníka soutěže, pod kterým bude v Soutěži vystupovat, a který bude ze
strany Vyhlašovatele používán k označení Účastníka soutěže;
b) jméno a příjmení a kontaktní údaje (nejméně email a telefon) na kontaktní osobu,
která bude Účastníka soutěže po celou dobu Soutěže vůči Vyhlašovateli zastupovat
(při nedostatku zastoupení při podání přihlášky viz § 446 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění);
c) jméno, příjmení a datum narození a státní příslušnost všech členů Účastníka soutěže;
d) krátký popis činnosti, historie a tvorby Účastníka soutěže,
e) nejméně dvě hudební nahrávky Účastníka soutěže, přičemž v krátkém popisu dle
předchozího bodu musí být uvedeno, pokud nahrávky nezachycují autorskou hudbu
Účastníka soutěže;
f) technický rider Účastníka soutěže pro případ postoupení do finále;
g) nejméně jednu propagační fotografii Účastníka soutěže v tiskové kvalitě.
(dále jen „Přihláška“)

4. Vyhlašovatel má právo nikoliv povinnost Účastníka soutěže vyzvat k doplnění jeho
přihlášky tak aby byla kompletní.
5. Účastníkem soutěže se nemůže stát žádná právnická osoba nebo sdružení fyzických osob,
z nichž by nejméně jedna byla zaměstnancem či členem Vyhlašovatele a/nebo osoby,
která zajišťují Soutěž a/nebo osoby blízké těmto osobám nebo osoby spolupracující přímo
na realizaci soutěže.
III.

Finále soutěže a určení vítěze
1. Veškeré Přihlášky, které Vyhlašovatel obdrží do 16. března 2018 do 23:59, a které
nebudou v rozporu s těmito pravidly Vyhlašovatel nestraně posoudí a vybere tři Účastníky
soutěže, kteří postoupí do finále Soutěže (dále jen „Finalisté“ či v případě jednoho jen
„Finalista“). Vyhlašovatel Finalisty o jejich postoupení do finále Soutěže nejpozději do 1.4.
2018 vyrozumí. Ve stejné lhůtě též zveřejní názvy Finalistů na svém webu
www.mladiladijazz.cz/jazzfruit .
2. Finalisté dne 11. dubna 2018 vystoupí před tříčlennou nebo pětičlenou odbornou porotou
– výběr členů a určení počtu členů odborné komise je zcela v kompetenci Vyhlašovatele,
který též kompletní složení odborné poroty zveřejní společně s názvy Finalistů. Členem
odborné poroty je vždy zástupce Vyhlašovatele.
3. O vítězi soutěže bude též hlasovat pomocí k tomu určených a Vyhlašovatelem vydaných
hlasovacích lístků publikum finálového večera dne 11. dubna 2018 (dále jen „Místní
hlasování“).
4. Výsledky Místního hlasování oznámí Vyhlašovatel odborné komisi prostřednictvím svého
zástupce v ní.
5. Vítězem Soutěže se stane ten z Finalistů, který obdrží nejvíce hlasovacích bodů (dále jen
„Vítěz“), přičemž každý člen odborné poroty diponuje 10 hlasovacími body, které dle
svého uvážení rozdělí mezi Finalisty formou vyplnění výsledkového archu. Vítězi Místního
hlasování se k celkovému počtu hlasovacích bodů udělených mu jednotlivými porotci
přičtě dalších 6 hlasovacích bodů, Finalistovi, který skončil v Místním hlasování druhý, se
přičtou 3 dodatečné hlasovací body a Finalistovi, který skončil třetí 1 hlasovací bod.
Všechny hlasovací body mají stejnou váhu. V případě rovnosti hlasů (na jakémkoli místě)
rozhoduje zástupce Vyhlašovatele v odborné porotě.

IV.

Ceny
1. Ceny se v Soutěži udělují v závislosti na pořadí, které ja sestaveno sestupně na základě
poču hlasovacích bodů, které jednotliví Finalisté obdrželi od odborné poroty a v Místním
hlasování, a v závislosti na mezi členy Finalisty převažující státní příslušnost.
2. Finalistovi, který získal nejvíce hlasovacích bodů mezi Finalisty, jejichž členové jsou z více
jak 50% čeští státní příslušníci (česká kategorie), Vyhlašovatel zajistí na své náklady až do
celkové výše nákladů 30.000,-- Kč nahrání jeho debutového alba ve studiu Svárov v Praze.
Vyhlašovatel dále vytvoří takovému Finalistovi videoreportáž z nahrávaní ve studiu a
profesionální promo fotky. Pokud se podaří Pořadateli ve spolupráci s jeho partnery
zajistit takovou možnost, vystoupí takový Finalista spřátelených jazzových festivalech
v zahraničí, z kterých získá profesionální mediální výstupy, kvalitní PR servis v podobě

recenzí v médiích a případně obdrží prostřednictvím Vyhlašovatele propagaci na prestižní
události jazzahead! (dále jen „Hlavní cena“).
3. Finalista, který získal nejvíce hlasovacích bodů mezi Finalisty, jejichž členové nejsou z více
jak 50% čeští státní příslušníci (mezinárodní kategorie), obdrží od Vyhlašovatele cenu
spočívající v poukazu na nákup hudebních nástrojů a dalšího vybavení od společnosti
AUDIO PARTNER s.r.o. IČ: 27114147 se sídlem Děkanská vinice I 1644, 140 00 Praha 4,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97288
(dále jen „Kytary.cz“), a to v hodnotě 1.000 EUR (dále jen „První cena“).
4. V případě, že Hlavní cena nebo První cena nebude poskytnuta Vítězi či mu bude částečně
nebo zcela odejmuta pro nesplnění podmínek soutěže, bude poskytnuta zcela nebo
v odebraném rozsahu dalšímu Finalistovi v pořadí, který spadá do dané (české či
mezinárodní) kategorie.
5. Finalista, který skončí co do počtu získaných hlasovacích bodů celkově na 2. místě (bez
ohledu na státní příslušnost svých členů), získá analogový syntezátor Novation od
Kytary.cz.
6. Finalista, který skončí co do počtu získaných hlasovacích bodů celkově na 3. místě (bez
ohledu na státní příslušnost svých členů), získá profesionálním mikrofonem Lewitt od
Kytary.cz.
7. Výsledky Soutěže budou s okamžitou platností vyhlášeny předsedou odborné poroty za
přítomnosti zástupce Vyhlašovatele přím na finálovém večeru dne 11. dubna 2018.
Zároveň budou Vyhlašovatele bez zbytečného odkladu zvěřejněny na jeho webových
stránkách www.mladiladijazz.cz/jazzfruit.
8. Vyhlašovatel není v žádném případě povinen zaslat členům Finalistů výsledky Soutěže.
V.

Vyřazení ze soutěže
1. Všechny Přihlášky, které odporují těmto pravidlům i po žádosti Vyhlašovatele o jejich
doplnění v dodatečné Vhlaovatelem stanoené lhůtě, budou ze Soutěže vyřazeny.
2. Vyhlašovatel může ze soutěže vyřadit i Účastníky soutěže, kteří nesplní nebo zjevně
nehodlají plnit své povinnosti dle těchto podmínek.
3. Vyhlašovatel je oprávněn vyřadit ze Soutěže i všechny Účastníky soutěže, u nichž pojal
podezření, že se dopouštějí nebo dopustili jakéhokoli podvodného jednání za účelem stát
se Finalisty či Vítězem nebo dosáhnout splnění těchto podmínek ačkoli pro to nejsou
splněny objektivní předpoklady.
4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyřadit Účestníky soutěže ze Soutěže i zpětně, včetně
Vítěze. V takovém případě zaniká nárok Vítěze či Finalisty na cenu a byla-li již cena
vyplacena či poskytnutaje ten komu byla vyplacena či poskytnuta, povinen ji nebo
odpovídající nákradu vrátit či poskytnout Vyhlašovateli.

VI.

Povinnosti Účastníků soutěže

1. Každý Účastník soutěže je povinen chovat se tak, aby nepoškodil dobré jméno Soutěže a
Vyhlašovatele, zejména nevyhledávat pro sebe neoprávněnou výhodu a k Vyhlašovateli,
odborné porotě i ostatním Účastníkům soutěže se chovat zdvořile a s respektem. Každý
Účastník je povinen dbát autorských práv dalších osob, pokud výsledky jejich tvorby
zahrnuje do své vlastní tvorby.
2. Každý Finalista je povinen uzavřít s Vyhlašovatelem Vyhlašovatelem předloženou smlouvu
o dílo s nehmotným výsledkem spočívajícím ve vystoupení Finalisty na finálovém večeru
dne 11. dubna 2018, a to bez nároku na odměnu.
3. Každý Finalista je povinen účastnit se finálového večera dne 11. dubna 2018 a být na
tomto koncertním večeru přítomen až do vyhlášení Vítěze.
4. Každý Finalista je povinen bezodkladně po té, co mu bylo ze strany Vyhlašovatele
oznámeno, že je Finalistou, zveřejnit tuto svoji informaci na svých webových stránkách a
profilech na sociálních sítích.
5. Vítěz, kterému byla udělena Hlavní cena je povinen uzavřít s Vyhlašovatelem
Vyhlašovatelem předloženou smlouvu o dílo s nehmotným výsledkem spočívajícím ve
vystoupení Vítěze na spřátelených zahraničních jazzových festivalech a dále
Vyhlašovatelem předloženou smlouvu o poskytnutí příspěvku na nahrání debuového alba.
6. Finalista, kterému byla udělena Hlavní cena je povinen nahrát své debutové album ve
studiu Svárov nebo v jiném studiu, které mu Vyhlašovatel písemně oznámí, a to nejpozději
do 31. prosince 2018.
VII.

Ostatní ujednání
1. Tyto podmínky jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže.
V případě rozporu s jakýmkoli jiným dokumentem či oznámením vydaným v souvislosti se
Soutěží mají přednost ustanovení těchto podmínek.
2. Vymáhání účasti v Soutěži nebo ceny právní cestou je vyloučeno. Na ceny dle těchto
podmínek není právní nárok.
3. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění a udání důvodu
kdykoli změnit či upravit tyto podmínky, včetně práva kdykoli probíhající Soutěž bez
náhrady zrušit.
4. Tyto podmínky a právní vztahy vznikající mezi Vyhlašovatelem a Účastníky soutěže, jakož i
související právní vztahy, se řídí právním řádem České republiky a k rozhodování
sporůvzniklých v souvislosti s těmito podmínkami a Soutěží jsou povolán výhradně soudy
České republiky.
5. Tato pravidla jsou platná a účinná od 15. ledna 2018
6. Každý Účastník soutěže, jakož i jeho členové podáním přihlášy do Soutěže vyslovují
souhlas se zpracováním svých osobních údajů Vyhlašovatelem. Dle zák. č. 101/2002 Sb., o
ochraně osobních údajů, v platném znění je správcem informací a osobních údajů o
Účastnících soutěže a jejich členech Vyhlašovatel. Práva a povinnosti správce informací a
každé fyzické osoby, o které je informace osobních údajů shromažďována, se řídí shora
citovaným zákonem.

