
Úplné podmínky soutěže Jazzfruit
(dále jen „Soutěž“)

I. Vyhlašovatel

Vyhlašovatelem soutěže je spolek Nerudný fest.cz, z.s., IČ: 265 78 824, se sídlem Spálená
104/43, 110 00, Praha 1, 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 interaktivního formuláře na webových stránkách Vyhlašovatele
www.mladiladĳazz.cz/jazz-fruit odešle přihlášku do Soutěže v období od 8.4.2020 do
30.4.2020 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 35 let (v případě dua 50%) a

b) 50% jejich členů je českými státními příslušníky a

c) nemá na základě smlouvy s distribuční společností nebo promotion agenturou
komerčně distribuované album a

d) účastníci souhlasí s natočením videa svého setu, které bude poskytnuto odborné porotě
k vyhodnocení čtyř semifinalistů, a které zrealizuje Vyhlašovatel.

(dále jen „Účastník“)

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, 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, 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. Přihláška, která nesplňuje podmínky dle předchozího odstavce, nebude zařazena do
Soutěže. Vyhlašovatel je oprávněn dle svého uvážení 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,
které 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 30.4.2020 do 23:59, a které nebudou v
rozporu s těmito pravidly Vyhlašovatel nestranně posoudí a vybere osm Účastníků soutěže,
kteří postoupí do užšího výběru respektive 2. Kola Soutěže. Vyhlašovatel Účastníky o jejich
postoupení do užšího výběru Soutěže vyrozumí na v Přihlášce uvedenou emailovou adresu
dne 3.5.2020.

2. Osm Účastníků Soutěže, kteří postoupili do užšího výběru dále zhodnotí v 2. kole
Soutěže odborná porota – výběr a určení počtu členů odborné poroty je zcela v kompetenci
Vyhlašovatele, který též kompletní složení odborné poroty zveřejní společně s názvy
Účastníků, kteří postoupily do užšího výběru. Členem odborné poroty je vždy zástupce
Vyhlašovatele.

3. Odborná porota dle předchozího odstavce na základě nahraných či streamovaných setů,
které budou profesionálně natočeny týmem Vyhlašovatele, určí svým hlasováním čtyři
Účastníky, kteří postoupí do „živého“ finále Soutěže (dále jen „Finalista“ resp. „Finalisté“)..

4. Ve finále Soutěže budou 4 Finalisté rozlosováni do dvojic, kdy každá dvojice Finalistů se
utká v přímém přenosu, který bude streamován na sociálních sítích. Vítězem Soutěže se
stane ten z Finalistů, který obdrží nejvíce hlasovacích bodů (dále jen „Vítěz“), přičemž každý
člen odborné poroty disponuje 10 hlasovacími body, které dle svého uvážení rozdělí mezi
Finalisty formou vyplnění výsledkového archu. Zároveň jeden souhrnný hlas má v každém
kole i širší veřejnost. V případě rovnosti hlasů (na jakémkoliv místě) rozhoduje zástupce
Vyhlašovatele v odborné porotě.

IV. Ceny

1. Ceny se v Soutěži udělují v závislosti na pořadí, které je sestaveno sestupně na základě
počtu hlasovacích bodů, které jednotliví Finalisté obdrželi od odborné poroty a širší
veřejnosti ve Veřejném hlasování.

2. Vítěz se stane držitelem Ceny Českých center a získá odměnu spočívající v zajištění
třídenního plně hrazeného pobytu v Paříži s koncertem v renomovaném klubu Českého
centra a zajištění dvou dalších zahraničních koncertů. Koncerty se uskuteční na podzim
roku 2020, případně na jaře roku 2021. Vyhlašovatel kapele umístěné na druhém místě
daruje věcné ceny.



4. V případě, že Hlavní 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. Všichni Finalisté a Semifinalisté obdrží finanční
odměnu.

5. Výsledky Soutěže budou oznámeny Vyhlašovatelem na webových stránkách Soutěže
www.mladiladĳazz.cz/jazzfruit nejpozději dne 1.6.2020.

6. Vyhlašovatel není v žádném případě povinen nad rámec výše uvedeného informovat
Finalisty o výsledcích Soutěže.

V. Vyřazení ze soutěže

1. Všechny Přihlášky, které odporují těmto pravidlům i po žádosti Vyhlašovatele o jejich
doplnění v dodatečné Vyhlašovatelem stanovené 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 Finalistou či Vítězem nebo dosáhnout splnění těchto podmínek ačkoli pro to nejsou
splněny objektivní předpoklady.

4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyřadit Účastníky soutěže ze Soutěže i zpětně, včetně
Vítěze. V takovém případě zaniká nárok Vítěze či Finalisty na cenu a byla-li již cena
vyplacena či poskytnuta, je ten komu byla vyplacena či poskytnuta, povinen ji vrátit
Vyhlašovateli, nebo pokud to není možné nahradit její hodnotu v penězích.

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 bezodkladně poté, co mu bylo ze strany Vyhlašovatele
oznámeno, že je Finalistou, zveřejnit tuto svoji informaci na svých webových stránkách
a/nebo profilech na sociálních sítích.

3. Vítěz, kterému byla udělena Hlavní cena je povinen uzavřít s Vyhlašovatelem smlouvu o
dílo s nehmotným výsledkem spočívajícím ve vystoupení Vítěze na spřátelených
zahraničních jazzových festivalech.

4. Podáním přihlášky do soutěže každý Účastník soutěže uděluje svůj souhlas s tím, aby ze
všech jeho vystoupení v souvislosti se Soutěží a povinnostmi vyplývajícími z těchto
podmínek Soutěže byl pořízen obrazový záznam a profesionální fotografie pro potřeby
propagace Soutěže a Pořadatele (dále jen „Záznamy“). Účastníkům soutěže náleží na
vyžádání kopie takových fotografií či záznamu. Účastník soutěže odesláním přihlášky



uděluje Vyhlašovateli nevýhradní a časově, množstevně a teritoriálně neomezenou licenci
k užití autorského díla zachyceného na takovém videozáznamu ke všem způsobům užití díla
dle zákona č. 121/2000 Sb, autorský zákon v platném znění a zavazuje se, že má
vypořádána autorská práva autorů textu a hudby, které se stanou součástí Záznamů.
Vyhlašovatel je oprávněn Záznamy použít pro své marketingové a obchodní účely, a to
v jakékoliv podobě a jakýmikoli prostředky či je převést, pronajmout nebo k nim poskytnout
licenci třetí osobě bez předchozího souhlasu Účastníka soutěže. Organizátor je zejména
oprávněn Záznamy zveřejnit a jakýmikoli prostředky sdělovat veřejnosti.

VII. Ostatní ujednání

1. Tyto podmínky jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže. V
případě rozporu s jakýmkoliv jiným dokumentem či oznámením vydaným v souvislosti se
Soutěží mají přednost ustanovení těchto podmínek.

2. Vyhlašovatel zpracovává všechny osobní údaje v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“). Veškeré osobní
údaje Účastníků soutěže jsou zpracovány na základě právního titulu přípravy smlouvy nebo
plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – tj. za účelem prověření splnění podmínek
Soutěže, zveřejnění Profilu, předání výhry, a to po dobu trvání Soutěže a 1 rok po skončení
Soutěže (v případě Finalistů po dobu 5 let od skončení Soutěže). Osobní údaje Finalistů
mohou být poskytnuty dalším společnostem v rámci skupiny, nebo obchodním a mediálním
partnerům Organizátora za účelem propagace Soutěže a Finalistů. Další informace o
zpracování osobních údajů Organizátorem včetně poučení o právech subjektu údajů
naleznete na webových stránkách Vyhlašovatele.

3. Vymáhání účasti v Soutěži nebo ceny právní cestou je vyloučeno. Na ceny dle těchto
podmínek není právní nárok.

4. 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.

5. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout ve všech záležitostech,
které souvisejí s pořádanou soutěží.

6. 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 sporů
vzniklých v souvislosti s těmito podmínkami a Soutěží jsou povolán výhradně soudy České
republiky.

7. Tato pravidla jsou platná a účinná od 8. dubna 2020.


