PODMÍNKY
vypsání ceny za předložení návrhu filmové znělky
__________________________________________________________________________

1) SOUNDTRACK FESTIVAL a.s. jako pořadatel Mezinárodního festivalu filmové hudby a multimédií
SOUNDTRACK Poděbrady (dále jen „Festival“) vypisuje cenu nejlepšímu návrhu nové filmové
znělky k seriálu Sanitka vytvořeného roku 1984 pro Českou televizi (dále jen „soutěžní dílo“).
2) Vypsání ceny se řídí ustanoveními § 2887 - 2889 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3) O vypsanou cenu se mohou ucházet fyzické osoby, které k 31. prosinci 2018 dosáhnou věku
maximálně 35 let.
4) Stopáž soutěžního díla musí odpovídat délce zadané části znělky seriálu Sanitka (z roku 1984),
která je k dispozici na webových stránkách pořadatele www.soundtrackfestival.cz. Soutěžní dílo
může být v jakémkoliv hudebním stylu a obsazení.
5) Soutěžní dílo musí být doručeno elektronickou poštou (e-mailem) nejpozději do 31. července
2018 23:59 hod., a to na emailovou adresu karla.slukova@soundtrackfestival.cz. Ke každému
soutěžnímu dílu musí být připojen vyplněný a podepsaný formulář (naskenovaný), který je ke
stažení na webových stránkách pořadatele www.soundtrackfestival.cz a který obsahuje jméno,
příjmení, kontaktní údaje účastníka, souhlas s podmínkami soutěže o vypsanou cenu a se
zpracováním osobních údajů pro potřeby pořádání soutěže.
6) Po uzávěrce provede pořadatel kontrolu odevzdaných soutěžních děl z hlediska splnění
podmínek soutěže o vypsanou cenu uvedených v bodech 3, 4 a 5 těchto podmínek a soutěžní
díla splňující podmínky účasti předá bez uvedení jména a příjmení účastníka (tedy anonymně,
pod přiděleným soutěžním číslem) odborné porotě.
7) Soutěžní návrhy vyhodnotí tříčlenná odborná porota sestavená z jednoho zástupce České
televize a dvou zástupců pořadatele v termínu do 15. srpna 2018. Vítězný účastník bude
následně informován písemně na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce do soutěže o
vypsanou cenu.
8) Cena bude udělena tomu soutěžnímu dílu, který odborná porota vyhodnotí jako nejlepší.
9) Vítěznému účastníkovi bude předána cena v rámci programu 2. ročníku Mezinárodního festivalu
filmové hudby a multimédií SOUNDTRACK Poděbrady, který se bude konat v Poděbradech ve
dnech 30.8. – 2.9.2018.

10) Zasláním návrhu se účastník zavazuje zúčastnit se předání ceny v rámci programu Festivalu
v případě vybrání jeho návrhu jako nejlepšího.
11) Vítěznému uchazeči bude udělena cena skládající se z:
•
•
•
•
•
•
•

VIP pozvání na 2. ročník Mezinárodního festivalu filmové hudby a multimédií
SOUNDTRACK Poděbrady pro dvě osoby (vítěze a jeho doprovod),
ocenění Výherce Ceny České televize pro začínající skladatele (skleněná soška),
předvedení znělky na festivalu v rámci programu festivalu,
poskytnutí nahrávací frekvence v nahrávacím studiu na nahrání skladby dle výběru vítěze
zajištění hudebníků (do 20 osob) pro nahrávací frekvenci,
zprostředkování možnosti poskytnout rozhovory ve vhodných kulturních a společenských
pořadech České televize dle nabídky České televize,
zprostředkování možnosti navázat kontakt s produkcí České televize (bez příslibu sjednání
jakékoli další spolupráce).

12) Účastí v soutěži o vypsanou cenu účastník uděluje bezúplatně svolení k užití soutěžního díla
(licenci) v tomto rozsahu:
- zveřejnění soutěžního díla,
- zaznamenání a neomezené užití jeho obrazových zvukových, obrazových a/nebo zvukověobrazových záznamů všemi způsoby pro účely obvyklé dokumentace a propagace Festivalu
i pro potřeby spolupráce pořadatele s Českou televizí a dalšími partnery a podporovateli
Festivalu, vč. plnění povinností vůči nim,
přičemž toto svolení je udělováno bez časového a územního omezení.
13) Účastí v soutěži o vypsanou cenu účastník uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů
v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo pro potřeby
účasti v soutěži o vybranou cenu.

14) Pořadatel si vyhrazuje:
- právo konečného posouzení splnění podmínek soutěže o vypsanou cenu ze strany
jednotlivých účastníků;
- právo nepředat cenu v případě, kdy bude zjištěno porušení podmínek soutěže o vypsanou
cenu nebo protiprávní jednání ze strany některého z účastníků soutěže;
- právo kdykoli odvolat soutěž o vypsanou cenu ze závažných důvodů;
- právo změnit ze závažných důvodů pravidla soutěže o vypsanou cenu, přičemž změna
pravidel či odvolání soutěže bude oznámeno na www.soundtrackfestival.cz a sociálních
sítích pořadatele a České televize;

V Praze dne 21. 4. 2018
SOUDTRACK FESTIVAL a.s.

