Zgłoszenie na Scenę Viva Kultura Festiwalu Pol’and’Rock 2020
Kostrzyn nad Odrą 29.07-1.08.2020
1) Nazwa zespołu i rodzaj muzyki.
2) Informacja o zespole (bio, dyskografia, osiągnięcia, itp.) (odpowiednia treść do
promocji)
3) 2-3 zdjęcia promocyjne (załącznik)
4) Linki: www / facebook / youtube (proszę nie załączać plików mp3 do
korespondencji)
5) Czy graliście już na Przystanku Woodstock, Festiwalu Pol’and’Rock (który rok, która
scena)?
6) Czy startujecie w tegorocznych eliminacjach do Festiwalu Pol’and’Rock 2020?
7) Osoba kontaktowa (mail/tel.)
8) Rider techniczny zespołu (załącznik)
9) Ilość osób w ekipie koncertowej?
Zgłoszenie w formie dokumentu tekstowego (WORD, lub inny kompatybilny z WORDEM) wraz z
załącznikami proszę wysłać na adres e-mail: info@vivakultura.pl

___________________________________________________

Regulamin Sceny muzycznej Viva Kultura
§1
Organizatorem Sceny muzycznej Viva Kultura, działającej w ramach Festiwalu Pol’and’Rock
jest Fundacja Viva Kultura z siedzibą : 05-500 Piaseczno ul. Czajewicza 5/7/42,
reprezentowana przez dyrektora organizacyjnego – Romana Dawidowskiego, zwana w
dalszej części regulaminu Organizatorem.
§2
Organizator przyjmuje zgłoszenia zespołów muzycznych, artystów lub ich reprezentantów
(menadżerów, wydawców, itp. ) wyrażających chęć zaprezentowania swojej twórczości w
formie koncertu na Scenie muzycznej Viva Kultura, zwanych w dalszej części regulaminu
Zespołem.
Zgłoszenia przesyłane są drogą elektroniczną na adres Organizatora – info@vivakultura.pl
Nadesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Oznacza
również gotowość Zespołu do zaprezentowania swojego, przynajmniej 40-sto minutowego
słowno-muzycznego repertuaru koncertowego. Co do którego Zespół jest posiadaczem
wszelkich praw autorskich.
§3
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Organizator przyjmuje zgłoszenia do dnia 31.03.2020. Rozpatrywane będą jedynie
kompletne zgłoszenia (zgodne z powyższym formularzem). Organizator drogą elektroniczną
(na adres zwrotny) poinformuje każdy Zespół (który wysłał swoje zgłoszenie) o otrzymaniu
zgłoszenia.
Ogłoszenie Zespołów wybranych do „line-upu” Sceny Viva Kultura, spośród nadesłanych
zgłoszeń nastąpi 01.06.2020, na stronie Facebookowej Organizatora
https://www.facebook.com/PokojowaWioskaKryszny
§4
Zespoły wybrane do „line-upu” Sceny Viva Kultura, przyjeżdżają na Festiwal Pol’and’Rock na
własny koszt. Organizator nie zwraca kosztów transportu oraz nie zapewnia noclegów.
Organizator zapewnia wegetariański posiłek dla członków Zespołu w dniu koncertu.
Zespoły do promocji swojego koncertu na Scenie Viva Kultura mogą posługiwać się nazwą
„Scena Viva Kultura na Festiwalu Pol’and’Rock 2020”.
§5
Na czas koncertu organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie sceny oraz
tzw. „backline” (perkusja, 2 wzmacniacze gitarowe i 1 wzmacniacz basowy).
Bezpośrednio przed koncertem Zespół otrzymuje 20 minut na podpięcie się i zgranie. Próby
dźwiękowe w dniu koncertu przewidujemy tylko w wyjątkowych sytuacjach, po
wcześniejszych ustaleniach. Szczególne wymagania Zespołu dotyczące koncertu muszą być
zawarte w zgłoszeniu lub riderze.
§6
Koncerty na Scenie Viva Kultura odbywają się od środy 29.07.2020 do soboty 01.08.2020. O
miejscu w „line-upie” decyduje Organizator. Organizator może nie dopuścić Zespołu do
wykonania koncertu, lub przerwać koncert w trakcie, w przypadku stwierdzenia, że
którykolwiek z członków Zespołu znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających. Organizator ma również prawo przerwać wykonywanie koncert w przypadku,
gdy którykolwiek z członków Zespołu dopuszcza się używania wulgaryzmów, przejawia
zachowania sprzeczne z porządkiem publicznym lub nawołuje do nienawiści.
Nie dopuszczenie Zespołu do wykonania koncertu lub też jego przerwanie z powyższych
przyczyn nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń Zespołu względem Organizatora.
§7
W przypadku nie odbycia się Festiwalu Pol’and’Rock, lub też jego przerwania czy też
odwołania Organizator nie ponosi żadnych zobowiązań w stosunku do Zespołu za nie
wykonanie koncertu i poniesione w związku z Festiwalem jakiekolwiek wydatki.
§8
Kwestie nie uregulowane w regulaminie rozstrzyga Organizator.
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§9
Wszelkiego rodzaju profesjonalna rejestracja foto, audio, video każdego koncertu
odbywającego się na Scenie Viva Kultura musi być uzgodniona z Organizatorem najpóźniej
tydzień przed planowanym koncertem, oraz odbywać się zgodnie z wytycznymi
przekazanymi zainteresowanym osobom przez Organizatora w formie pisemnej.
§10
Każdy z członków Zespołu, a w przypadku Zespołów reprezentowanych przez wytwórnię
muzyczną –wytwórnia muzyczna wyraża nieodpłatnie zgodę na profesjonalne rejestrowanie
przez Organizatora koncertu odbywającego się na Scenie Viva Kultura w formie foto, audio,
video wyłącznie do celów promocyjnych Sceny Viva Kultura, oraz do bezpośredniej transmisji
oraz retransmisji koncertu, lub jego części w Internecie lub telewizji.
W imieniu Organizatora profesjonalną realizacją audio video koncertów na Scenie Viva
Kultura zajmować się będzie firma HTS Live Słubice.
Firma HTS Live Słubice odpowiadać będzie za jakość materiału audio, video zgranego oraz
edytowanego z koncertów na Scenie Viva Kultura, za jakość transmisji bezpośredniej oraz na
zasadach odrębnych, dobrowolnych umów pomiędzy Zespołami oraz HTS Live Słubice za
udostępnienie materiałów audio, video z koncertów zainteresowanym Zespołom.
§11
Wydanie materiału audio lub audio i video w formie trwałego wydawnictwa (CD, płyta
winylowa, itp.) mającego zawierać materiał zarejestrowany na Scenie Viva Kultura
każdorazowo uzgodnione musi być z Organizatorem oraz Fundacją Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy – organizatora Festiwalu Pol’and’Rock w formie pisemnej.
Używanie przez Zespół nazwy Scena Viva Kultura, oraz nazwy Festiwal Pol’and’Rock oraz
znaków towarowych (logo) powyższych, za każdym razem musi być uzgadniane z
właścicielami praw do tych nazw i znaków.
§12
W celu zorganizowania Sceny muzycznej Viva Kultura Organizator gromadzi oraz przetwarza
następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
Administratorem danych osobowych jest Organizator (dane adresowe Organizatora zawarte
są w §1 niniejszego regulaminu).
Gromadzone dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celach wskazanych w regulaminie,
przede wszystkim w celu przeprowadzenia koncertów słowno-muzycznych na Scenie Viva
Kultura w ramach Festiwalu Pol’and’Rock 2020 oraz związanych z tymi koncertami sprawami
organizacyjnymi.
Gromadzone przez Organizatora dane osobowe nie będą w żadnej formie przekazywane
jakiejkolwiek instytucji, organizacji czy też osobom trzecim.
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Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, wymagane jest jednak do akceptacji
przesyłanego przez Zespół zgłoszenia.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1b Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, dalej jako Rozporządzenie).
Dane osobowe Zespołów wykonujących koncert na Scenie Viva Kultura przechowywane są
przez Administratora danych osobowych przez okres pięciu lat.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych znajdujących się w
posiadaniu Administratora, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub
przeniesienia.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
§13
Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie.
§14
Formularz zgłoszenia wraz z regulaminem dostępne są na stronie internetowej
https://www.vivakultura.pl
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