Jednou ranou na Sziget!
Soutěž českých kapel o účinkování na festivalu Sziget 2019
Dvoukolá soutěž pro kapely a hudebníky z České republiky. Přihlásit se mohou interpreti / kapely v širokém
žánrovém rozpětí, od alternativy přes rock až po elektronickou hudbu, a to do 28. 2. 2019. Soutěže se
mohou účastnit interpreti/tky s trvalým pobytem v ČR, nebo kapely s více členy splňující tuto podmínku ze
75%. Kapely zasílají v prvním kole pouze link na jednu skladbu. Do finále postoupí tři skupiny vybrané
odbornou porotou, celkového vítěze pak návštěvníci finálového koncertu.

Vítěz bude hrát na festivalu Sziget 2019 v Budapešti.

Soutěž vyhlašuje zástupce Sziget Festivalu pro Českou republiku.

Průběh soutěže:
1. kolo – Interpreti / kapely se mohou do soutěže přihlásit nejpozději do 28. 2. 2019. Na email
soutez@szigetfestival.cz musí zaslat odkaz na 1 vlastní skladbu publikovanou na serveru YouTube.
Porota do 10. 3. 2019 vybere tři kapely, které postoupí do 2. kola soutěže, tři finalisté budou ohlášeni v
úterý 12. 3. 2019.
2. kolo FINÁLE – Vybranou trojici finálových kapel čeká koncert, který se uskuteční 15. 5. 2019 v Café V lese,
kde bude vyhlášen i vítěz soutěže. Vítěze vyberou návštěvníci koncertu. Každý návštěvník koncertu s
platnou vstupenkou může na daném koncertě hlasovat pro svého favorita. Kapela s největším počtem hlasů
vyhrává. Vyhlášení vítěze soutěže proběhne během finálového večera.

Časový harmonogram:
- do 28. 2. 2019 – zasílání přihlášek (uzávěrka)
- 1. 3. - 10. 3. 2019 – porota vybírá trojici finálových kapel
- 12. 3. 2019 – vyhlášení třech finalistů
- 15. 5. 2019 - finálový koncert + vyhlášení vítěze

Bližší informace k organizaci soutěže
Soutěžící
Interpreti / kapely, které se přihlásili do soutěže a následně postoupí do dalšího kola soutěže, se zavazují ke
splnění těchto závazků:
▪ absolvování koncertu v Praze v uvedeném termínu v případě postupu do finále. Honorář každé kapely
(včetně náhrad cestovních nákladů) za odehraný koncert činí 1500 CZK.

▪ vítěz soutěže se zavazuje odehrát koncert v srpnu 2019 na Sziget Festivalu (přesný termín bude upřesněn).
Honorář činí 500 EUR (včetně náhrad cestovních nákladů).
▪ interpreti / kapely, které postoupí do dalších kol soutěže, se zavazují bezplatně poskytnout veškeré
podklady potřebné pro propagaci soutěže a vystoupení na Szigetu (fotografie, bio, hudbu).

Porota
▪ Průběh celé soutěže bude sledovat a finalisty vybere 7 členná porota složená z těchto zástupců:

Leila Chadalíková (Reflex)
Zdeněk Neusar (Frontman CZ)
Přemysl Štěpánek (Sziget)
Michaela Tučová (Sziget - CZ)
Silvia Turnerová (Sziget - SK)
Jan Balušek (Musicserver)
David Peltán (Kulturne.com)

▪ Porota v prvním kole soutěže vybere trojici kapel z České republiky, které postoupí do finále. Při rovnosti
hlasů ve výsledku hlasování rozhoduje o finalistech zástupce festivalu Sziget.

Zástupci Sziget Festivalu
▪ Zástupci Sziget Festivalu zajišťují organizaci soutěže a dohlížejí na její korektní a hladký průběh.
▪ S podporou ostatních partnerů vyvine maximální úsilí v oblasti propagace a marketingu celé akce.
▪ Zavazují se vítězi zajistit vystoupení na festivalu Sziget 2019.

