Všeobecné podmienky a pravidlá súťaže
" Rocková Maturita - Garage Awards 2019 "
III. ročník
1. Definícia organizátora, spoluorganizátorov a spolupracujúcich subjektov.
Organizátori:
Súťaž ´´ Rocková Maturita – Garage Awards 2016 ´´ ( ďalej len ,, súťaž „ ) vyhlasuje a organizuje Slovenské
hudobné fórum, o.z., so sídlom: 902 01 Pezinok, Bystrická 20, IČO: 42 293 332, DIČ: 202395917, zapísaná v
Centrálnej evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra. Odborným garantom súťaže je predseda Slovenského
hudobného fóra, o.z. , pán Juraj Kupec.
Marketingovým, obchodným zástupcom a partnerom súťaže je DIGITAL ROCK MEDIA Družstvo, so
sídlom: 821 04 Bratislava, Galvaniho 5, IČO: 47 930 250, DIČ: 202 414 7576, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 669/B.
Spoluorganizátori:
Hlavným mediálnymi partnermi súťaže sú RTVS – Rádio Slovensko a časopis Rock & Pop.
Festivalovými partnermi súťaže sú pre kategóriu POP – Horehronské meCheChe v Heľpe, pre kategóriu
ROCK – TOPFEST na Zelenej Vofe a pre kategóriu METAL – Masters Of Rock v o Vizoviciach.
Partnerom pre porotcovské výberové kolá je Rock Cafe V Bratislave a finálového večera MAJESTIC MUSIC
CLUB (MMC) v Bratislave.
Mediálnymi partnermi v internetovom mediálnom priestore sú zatiaľ, hudba.sk, rocker.sk, hellmagazine.eu.
2. Harmonogram a priebeh súťaže
I. kolo
04.03. - 05.05.2019 prihlásenie kapiel v zmysle Všeobecných podmienok do súťaže. Dňa 13.05.2019 bude na
stránkach www.rockovamaturita.sk zverejnený kompletný zoznam prihlásených kapiel. Z tých bude odbornou porotou
a mediálnymi partnermi vybratých 9 postupujúcich kapiel z každej kategórie, a diváckým hlasovaním ďalšia 1 kapela.
Zoznam semifinálových 10 - ich kapiel v každej kategórii zverejníme na stránkach www.rockovamaturita.sk, najneskôr
do dňa 27.05.2019.
Výberové porotcovské sedenia pre výber semifinalistov sa uskutočnia v Bratislave, klube ROCK CAFE v
týchto termínoch:
21.05. 2019 pre kategóriu POP
22.05.2019 pre kategóriu ROCK
23.05.2019 pre kategóriu METAL
Podujatia sú verejne prístupné a očakávame účasť zástupcov súťažiacich kapiel, pre tých ktorým to čas a vzdialenosť
nedovolí – bude celé podujatie naživo streamované.
II. kolo
Semifinálové vystúpenia postupujúcich 10 kapiel pre každú kategóriu prebehnú na partnerských festivaloch.
O spôsobe, vystúpení a celom zabezpečení semifinálových kôl budete podrobne informovaný na stránke, oficiálnom FB
a mailingom.
Výberové porotcovské sedenia pre výber piatich finalistov z každej kategórie sa uskutočnia v Bratislave, klube ROCK
CAFE v týchto termínoch:
17.09. 2019 pre kategóriu POP
18.09.2019 pre kategóriu ROCK
19.09.2019 pre kategóriu METAL
Podujatia sú verejne prístupné a očakávame účasť zástupcov súťažiacich kapiel, pre tých ktorým to čas a vzdialenosť
nedovolí – bude celé podujatie naživo streamované. Finálové kapely budú vyhlásené hneď na podujatí.
III. kolo
08.11. – 09.11.2019 , MMC & Randall club Bratislava, Megafinále a Galavečer za účasti piatich postupujúcich
kapiel z každej kategórie. Vyhodnotenie ROCKOVEJ MATURITY, vyhlásenie víťazov a odovzdanie cien.

3. Prihlásenie hudobných skupín ( ďalej len kapiel ),
podmienky pre ich účasť v súťaži
Do súťaže sa môže zapojiť každá kapela, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky:
vek účinkujúcich nesmie byť nižší ako 12 rokov pri osobe. V prípade postúpenia kapely do vyšších kôl,
organizátor vyžaduje súhlas zodpovednej osoby pre členov kapely mladších ako 18 rokov na vystúpenie a
účasť vo vyššom kole.
kapela má minimálne 2 nástrojovo hrajúcich členov, maximálne 9 členov ( výnimky pri početnejších
kapelách schvaľuje organizátor súťaže )
kapela hrá a dokáže zahrať minimálne 35 minút vlastnej hudobnej produkcie ( nie je podmienka spev v
slovenskom jazyku ).
kapela hrá v rozmedzí týchto hudobných žánrov a zaradí sa sama do jednej z týchto súťažných kategórií:
POP - alternative, , ska, reggae, funk, garage, glam, grunge, indie, noise, psychedelic, Country Dance Dream,
Electropop, Pop punk, Pop-rap, Pop rock, Pop-soul, Swamp, Synthpop, ...;
ROCK - alternative, poprock, art rock, big-beat, blues, crossover, emo, funk, garage, glam, grunge, hard rock,
indie, noise, post rock, progressive, psychedelic, psychobilly, punk, hard rock...;
METAL – black, crust, death, doom, gothic, grind, hardcore, heavy, mathcore, melodic, heavy, metalcore, numetal, post hardcore, power, screamo, speed, symphonic, thrash, violence …
je nástrojovo plne a funkčne vybavená k živému hraniu pred obecenstvom. Je tým myslený vlastný pódiový
aparát, bubeníci si musia doniesť vlastný rytmický bubon, činely, stojany a paličky, resp. aj šľapku.
Organizátor zabezpečuje pre pre postupujúcich súťažiacich v II. a III. kole : ozvučenie, PA aparatúru,
osvetlenie, mikrofóny a biciu zostavu.
hranie kapely nie je ich hlavným príjmom a nemá momentálne, v danom čase súťaže podpísanú zmluvu so
žiadnym slovenským či zahraničným hudobným vydavateľstvom na dobu neurčitú, v prípade ak má,
zabezpečí súhlas vydavateľa s účinkovaním v súťaži a na použitie skladieb na účely súťaže.
nesmie svojim umeleckým výkonom alebo verejnou prezentáciou popierať alebo obmedzovať osobné,
politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie,
náboženské vyznanie a sociálne postavenie, roznecovať nenávisť a neznášanlivosť z týchto dôvodov,
podporovať násilie alebo inak porušovať ústavu a zákony.
má svoj facebookový a instagramový profil kapely, ktorý bude aktívne spravovať v zmysle dohodnutých
propagačných podmienok s organizátorom. Vlastný kapelový facebook bude dôležitý pre internetové
hlasovanie fanúšikov, pokiaľ bude. Pokiaľ má aj svoje vlastné stránky, súhlasí s umiestnením loga súťaže na
svojej prednej stránke.

Prihlásenie a registrácia kapiel do súťaže je možná:
vyplneným formulárom na www.rockovamaturita.sk
zaslaním všetkých potrebných údajov na e-mail: garage@rockovamaturita.sk

Zaradenie kapely do súťaže je v momente splnenia týchto dvoch podmienok:
organizátor dostal cez formulár alebo do e-mailu všetky požadované informácie od kapely: Názov kapely aj s
oficiálnym logom kapely, hudobný žáner a zaradenie kapely do kategórie, mená a priezviská ( poprípade
prezývky ) členov kapely aj s nástrojovým obsadením, krátky popis doterajších úspechov kapely, minimálne 3
fotografie kapely, 2 vlastné súťažné skladby kapely vo formáte mp3 alebo link na ich stiahnutie, hudobný klip
– ak je, a telefonický kontakt a e-mail na označeného zodpovedného zástupcu kapely na komunikáciu s
organizátorom .
po zaslaní požadovaných informácií a ich schválení, zasiela organizátor potrebné údaje k zaplateniu
štartovného súťažiaceho poplatku vo výške 99,- € kapele. Tá na ich základe uskutoční platbu prevodom alebo
vkladom s jej najneskorším dátumom pripísania do 14 dní od podania registrácie, najneskôr však 06.05.2019
na transparentný účet organizátora Slovenské hudobné fórum, o.z., vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo
účtu: SK9209000000005048686163 , kód banky 0900 .

Povinnosti organizátora

Organizátor je povinný spracovávať osobné údaje a údaje o kapelách získané na základe prihlásenia do tejto
súťaže s náležitou zodpovednosťou a dôslednosťou, a môžu byť použité len na jej vyhodnotenie, propagáciu a piár
súťaže, ďalšie marketingové účely. Tretej strane môžu byť poskytnuté iba za účelom dodania výhry. S poskytnutím
osobných údajov súhlasí každý súťažiaci spolu s týmito podmienkami, pri prihlasovaní sa do súťaže. Súhlas na
spracovanie osobných údajov je udelený dobrovoľne, na dobu neurčitú. Ná základe písomnej žiadosti o odstránenie
údajov alebo ich časti z databázy budú vaše osobné údaje odstránené.
Organizátor zabezpečuje v zmysle týchto všeobecných podmienok, sám alebo v spolupráci so
spoluorganizátormi:
odbornú poroty pre každú kategóriu :
POP: Roman Bomboš + 4 osobnosti popového showbizu - budú predstavené v priebehu marca
a apríla 2019 ) + zástupcovia mediálnych partnerov súťaže
ROCK: Rasťo Očenáš + 4 osobnosti rockového showbizu - budú predstavené v priebehu marca
a apríla 2019 ) + zástupcovia mediálnych partnerov súťaže
METAL: Pišta Vandal Chrapa + 4 osobnosti metalového showbizu - budú predstavené
v priebehu marca a apríla 2019 ) + zástupcovia mediálnych partnerov súťaže
technické zabezpečenie na semifinálových kolách, FESTIVALY : stage min. 8 x 6 m + obsluha stagu, zvuk +
zvukár, svetlá + svetlár, backstage pre porotu, partnerov a účinkujúcich, hlasovacie možnosti pre návštevníkov
festivalu, hladký príchod a odchod účinkujúcich a dočasné parkovanie ich vozidiel, občerstvenie účinkujúcich.
Na FESTOCH nezabezpečuje voľné lístky pre účinkujúcich na celý festival ( len na deň ich účinkovania ),
ubytovanie pre účinkujúcich, bezplatnú konzumáciu jedla a nápojov mimo backstagu súťaže, avšak ponúkne
účinkujúcim a ich fans výhodné podmienky na základe dohody s organizátorom FESTov.
technické zabezpečenie v Majestic music clube ( MMC ) v Bratislave: stage s obsluhou, zvuk s obsluhou,
svetlá s obsluhou, VIP priestory pre porotu, účinkujúcich, reklamných a obchodných partnerov súťaže
s občerstvením.
zabezpečuje celý piár, marketing a reklamu súťaže a zúčastnených kapiel. Prihlásené kapely sú povinné
dodržiavať usmernenia a marketingové odporúčania organizátora vo všetkých sférach propagácie súťaže od
momentu prihlásenia až do jej skončenia. Postupujúce finálové kapely budú mať upravené marketingové
povinnosti a media plány zmluvným vzťahom s organizátorom.
Ceny pre víťazné kapely
Víťazom súťaže ROCKOVÁ MATURITA – Garage Awards 2019 je vlastne každá prihlásená kapela, nie len
tie postupujúce. V rámci hodnotenia dodaných skladieb, bude hodnotenie porotou obrazovo zaznamenané, t.j. každá
kapela bude môcť si prehrať reakciu odbornej poroty aj s ich radami a odporúčaniami. Každopádne v rámci celej
súťaže, aj po nej robí organizátor a spoluorganizátori promo a piár kapele, ako na svojich stránkach, tak aj v
spriaznených médiách. Databázu prihlásených kapiel organizátor ponúkne aj klubom a festivalom na Slovensku a
Čechách.
Ceny pre výhercov súťaže sú podľa poradia pre každú hudobnú kategóriu:
1.poradie
profesionálna nahrávka a produkcia albumu
1 videoklip k albumu
profesionálna produkcia, booking, PR a tlačový servis na 1 rok
spoločné turné SK & CZ / min 5 miest /
vecné a hudobné ceny od reklamných partnerov, účinkovanie na festivaloch, iné …
2 a 3. poradie
profesionálna nahrávka a produkcia jedného singlu
1 koncertný videoklip z finálového večera

profesionálna produkcia, booking, PR a tlačový servis na 1 rok
vecné a hudobné ceny od reklamných partnerov, účinkovanie na festivaloch, iné …
1 až 20. poradie
vydanie dodanej skladby na albume – VÝBEROVKA 2019 pre každú kategóriu Pop, Rock,
Metal, ktoré okrem predaja budú doručené všetkým rádiám v ČR aj SR a agentúram, či
promotérom hudobných podujatí.
a tí čo tento rok nepostúpili:
účasť v kvalitnej súťaži a vlastná prezentácia
zaradenie do produkčnej databázy organizátora a festivalov
zvýhodnené nahrávacie možnosti, benefity a zľavy u reklamných partnerov súťaže ( napr. klipy,
www stránky, grafiky, hudobniny atď )
iné …
Všeobecné ustanovenia
Organizátor má právo vylúčiť ktorúkoľvek kapelu zo súťaže v prípade, že by táto porušovala pravidlá, snažila
sa získať výhru podvodným spôsobom, konala v rámci súťaže v rozpore s dobrými mravmi či akýmkoľvek spôsobom
poškodzoval dobré meno Organizátora alebo bola z týchto činností dôvodne podozrivá, a to bez náhrady nákladov či
škody, ktorá by vylúčením mohla kapele vzniknúť. Kapela berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou
cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie Organizátora konečné a záväzné.
Organizátor súťaže má právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa realizácie súťaže. Jeho rozhodnutie
je konečné a záväzné. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo
zrušiť súťaž, pričom súťažiaci nemá nárok na úhradu nákladov vynaložených v súťaži. Ostatné vzťahy vyslovene
neupravené týmito oficiálnymi pravidlami sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Prihláška kapely je pripísaním štartovacieho súťažného poplatku na účet Organizátora záväzná a súťažiaci má
povinnosť zúčastniť sa súťaže. Ospravedlnenie môže byť len zo závažných zdravotných dôvodov členov kapely a
vyššej moci. Oznámenie o neúčasti súťažiaceho z uvedených dôvodov sa akceptuje najneskôr 48 hodín pred jeho
vystúpením. Organizátor nie je povinný poskytnúť súťažiacemu náhradný termín súťažného vystúpenia. Účasť
vybraných kapiel vo finálových kolách je nevyhnutná, nenastúpenie kapely bude mať za následok vylúčenie zo súťaže.
Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za
všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou. Ceny alebo výhry získané v rámci súťaže nemožno meniť či preplatiť v
hotovosti.
Organizátor nerefunduje náklady kapiel spojené s účasťou v súťaži. Kapela nesmie byť v priebehu súťažného
vystúpenia zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky. Poradie kapiel sa v rámci ich vystúpenia v II. a
III. kole losuje Organizátorom pod dohľadom odbornej poroty. Pre semifinalistov a finalistov platia osobitné
podmienky, ktoré budú uvedené v písomnej zmluve uzavretej a podpísanej medzi semifinalistami/ finalistami a
organizátorom.
Táto súťaž nie je finančnou súťažou, ani súťažou o fyzické a vecné ceny. Výhrou v tejto súťaži je účasť
víťazných kapiel v závislosti od poradia ich umiestnenia na nahrávaní v dohodnutom hudobnom štúdiu, účasť na
marketingových aktivitách a koncertnej šnúre organizovaných agentúrou DIGITAL ROCK MEDIA ako
spoluorganizátora, a prevzatí vecných darov venovaných partnermi súťaže. Zaslaním prihlášky a svojou účasťou v
súťaži vyjadruje kapela súhlas s týmito všeobecnými podmienkami a pravidlami súťaže, a zaväzuje sa nimi riadiť a
dodržiavať ich.
Tieto všeobecné podmienky a pravidlá súťaže boli vytvorené organizátorom v Bratislave, 04. marca 2016.
V Bratislave, posledná aktualizácia: 16.02.2019.

