XX. Mezinárodní KROKUS JAZZ FESTIWAL
im. Tadeusza „Errolla” Kosińskiego

PRAVIDLA SOUTĚŽE
Young Crocus Jazz Contest

Jelenia Góra 24. – 26. 9. 2021
I.

OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Pořadatelem soutěže Young Crocus Jazz Contest o cenu Złoty Krokus (Zlatý krokus)
je Jeleniogórskie Centrum Kultury.
2. Cílem soutěže je propagace jazzové hudby, nových hudebních projektů a mladých
hudebníků.
3. Soutěž se uskuteční ve dnech 24. – 26. 9. 2021 v rámci akce XX Międzynarodowy
KROKUS JAZZ FESTIWAL im. Tadeusza Errolla Kosińskiego.
4. Hudební produkce soutěžících budou volně přístupné pro veřejnost.
5. Soutěže se účastní interpretky a interpreti, které do soutěže zařadila komise
organizátora na základě rozboru a vyhodnocení zaslaných přihlášek do soutěže.
6. Informace o soutěži a přihlášky jsou ke stažení na webových stránkách na adresách:
www.jck.pl a www.krokusjazzfestiwal.pl

II.

PODMÍNKY a PRAVIDLA ÚČASTI
1.

Soutěž je určena interpretkám a interpretům, kteří začínají hudební kariéru.

2.

Soutěže se mohou účastnit pouze soutěžící narození v roce 1991 a mladší.

3.

Z technických důvodů se soutěže mohou zúčastnit pouze hudební skupiny tvořené
maximálně 8 lidmi.

4.

Soutěže se nesmí účastnit výherci hlavní ceny v předchozích ročnících festivalu.

5.

V rámci soutěže účastníci předvedou 2 libovolné jazzové skladby. Celkový čas
hudební produkce nesmí překročit 20 minut.

6.

Podmínkou ucházení se o účast v soutěži je zaslání poštou nebo kurýrem vyplněné
Závazné přihlášky k účasti na soutěži, která je přílohou č. 1 Pravidel účasti spolu
s nahrávkou prezentující hudební dovednosti ucházející se kapely ve formátu mp3
(maximální trvání je 5 minut, maximální velikost souboru je 10 MB), informacemi
o kapele ve Word souboru (složení, historie, úspěchy, rozsah 1200 až 1600 úderů) a
fotografií skupiny (rozlišení 300 dpi) na adresu: jck@jck.pl, do předmětu zprávy je
třeba uvést "Přihláška Krokus Jazz Festival".

7.

Formulář, mp3 nahrávku a další soubory je třeba zaslat na uvedenou e-mailovou
adresu do 25.8.2021.

8.

Organizátor má právo prodloužit termín pro zasílání přihlášek.

9.

Přihlášením do soutěže hudebníci deklarují připravenost zúčastnit se soutěže v
každém organizátorem určeném termínu (ve dnech 24.–26. září 2021).

10. Datum, přesný čas a pořadí hudebních produkcí v rámci soutěže určí organizátor.
11. O zařazení do finálové etapy soutěže a termínu prezentace organizátoři uvědomí
účastníky e-mailovou cestou v terminu do 31. srpna 2021.
12. Interpreti, kteří byli zařazeni do finálové etapy soutěže jsou povinni potvrdit účast
zasláním patřičné informace na e-mailovou adresu organizátora do dne 2. září
2021.
13. V případě, že účastník neodpoví nebo odmítne účast v termínu určeném
organizátorem, organizátor má právo nahradit zařazenou hudební skupinu jiným
interpretem z rezervní listiny.
14. Organizátoři účastníkům zajistí ubytování a stravování ve dnech 24.–26. září 2021
a bezplatnou účast v ostatních akcích festivalu.
15. Organizátoři účastníkům zajistí pokrytí nákladů na cestu v hodnotě max. 100 eur
vč. daně pro zahraniční kapely a 450 pln vč. daně pro polské kapely. Vyúčtování
cestovních výhrad proběhne na základě prokázaných nákladů na cestu – jízdenek
nebo v případě cesty soukromým autem počtu najetých kilometrů z místa bydliště
do Jelenie Góry. POZOR!!! Náklady nad paušální částku pokrývají účastníci.
16. Účastníci soutěže jsou povinni se aktivně účastnit večerních jam-sessions v klubu
Kwadrat (adresa: ulice Bankowa 28/30) v termínu 24.–26. září 2021 (minimálně
jeden večer v den své produkce v rámci soutěže).
17. V případě získání ceny v rámci soutěže jsou vítězové povinni:
a/ osobně převzít cenu (skupina v plném složení) dne 26. září 2021 v cca 20.00 hod.
během slavnostního galakoncertu.
b/ bez nároku na odměnu zahrát celou nebo část (dle uvážení organizátora) hudební
produkci, kterou předváděli během soutěže v rámci koncertu ve festivalovém
klubu Kwadrat dne 26. září 2021 v cca 22.30–24.00 hod.
18. Více informací poskytuje festivalová kancelář
tel. +48 75 6423 880 nebo +48 75 6423 881
fax: +48 75 64 23 882
e-mail: jck@jck.pl

III.

POROTA
1. Hudební produkce v rámci soutěže hodnotí odborná porota ustanovená
organizátorem.
2. Porotu budou tvořit zástupci koncertních sálů a mezinárodních festivalů:
a. Martyna Markowska (Jazz Art Festival, Instytucja Kultury Miasto
Ogrodów / Polsko)
b. Frank van Berkel (Bimhuis / Nizozemsko)
c. Philippe Ochem (Jazzdor Strasbourg, Jazzdor-Berlin, AJC President /
Francie)
d. Jan Ole Otnæs (Nasjonal jazzscene / Norsko)
3. Předsedou poroty bude Maciej Obara.
4. Porota pracuje podle jednacího řádu.
5. Rozhodnutí poroty jsou konečná a nelze se proti nim odvolat.

IV.

CENY
1. Organizátor plánuje udělit tato ocenění a čestná uznání:
a) Hlavní cena – Grand Prix – soška Złoty Krokus (Zlatý šafrán) a peněžitá cena pro
nejlepší skupinu v hodnotě 6.000 PLN.
b) II. cena pro skupinu v hodnotě 4.000 PLN.
c) III. cena pro skupinu v hodnotě 2.000 PLN.
d) Čestná uznání a individuální ceny v podobě peněžitých cen v celkové hodnotě
3.200 PL.
2. Kapela, která se stane hlavním vítězem soutěže, bude mít možnost se představit také
na festivalech a v koncertních sálech, jejichž zástupci budou tvořit porotu. Termíny a
místa
konání
vystoupení
uvedou
členové
a
členky
poroty.
3. Porota může rozhodnout o jiném rozdělení cen, popřípadě neudělení cen či
neudělení cen v plné výši.
4. Ceny budou vítězům převedeny bankovním převodem na jimi určený bankovní účet
(účastníkům z Polska v PLN, účastníkům z jiných zemí ve měně jejich země)
nejpozději do 15. října 2021.
5. Hodnota cen je uvedena v hrubých částkách tj. před snížením o daň. Podle polské
legislativy bude jejich výše snížena o daň z příjmu (18% pro účastníky z Polska a 20%
pro ostatní účastníky).

V.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Organizátoři si vyhrazují právo pořizovat audio a video záznamy z průběhu soutěže a
zaznamenaný materiál šířit dle vlastního uvážení. Účastníci soutěže nebudou mít z
tohoto titulu žádné nároky vůči organizátorům.
2. Formální a právní odpovědnost za přihlášení kapely a z tohoto titulu vyplývající

vzájemné závazky organizátora a účastníka soutěže nese osoba uvedena a podepsána
v přihlášce jako přihlašující osoba.
3. Nesplní-li účastník závazky obsažené v části II. Podmínky a pravidla účasti,
organizátor si vyhrazuje právo:
a/ v případě bodů 1 – 6 a 12 nezařadit přihlášku do soutěže,
b/ v případě bodů 16 – 17 vyloučit ze soutěže nebo udělit pouze čestnou cenu (sošky,
diplomy) a neudělit peněžitou cenu.
4. Pokud se soutěžící rozhodne ze soutěže odstoupit, je povinen tuto skutečnost
neprodleně sdělit organizátorům.
5. Pokud soutěžící neohlásí odstoupení ze soutěže nebo odstoupí ze soutěže v termínu po
3. 9. 2021 bez udání závažných důvodů (např. doložena lékařská zpráva), organizátor
si vyhrazuje právo na přihlašující osobě nárokovat vrácení vynaložených nákladů na
rezervaci ubytování a stravování a nákladů na změny v propagačních materiálech
festivalu.
6. Přihlášením se do soutěže soutěžící souhlasí se všemi pravidly soutěže a jedná se o
formu uzavření smlouvy mezi přihlašující osobou a organizátorem.
V Jelenie Góře dne 1. 3. 2021

