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AKTUALIZOVANÁ OFICIÁLNÍ PRAVIDLA ZE DNE 24. 3. 17
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY DO MÍSTNÍ SOUTĚŽE BYLA PRODLOUŽENA DO 9. DUBNA.
BYLY DOPLNĚNY, ODSTRANĚNY NEBO SLOUČENY ÚČASTNICKÉ LOKALITY.

HARD ROCK RISING®
SOUTĚŽ BATTLE OF THE BANDS 2017
ÚPLNÁ OFICIÁLNÍ PRAVIDLA
K PŘIHLÁŠCE DO SOUTĚŽE ČI VÍTĚZSTVÍ V NÍ NENÍ NUTNÝ ŽÁDNÝ NÁKUP ANI PLATBA. NÁKUP NEZVÝŠÍ VAŠE
ŠANCE NA VÍTĚZSTVÍ.
1. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE/UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK: Soutěž The Hard Rock Rising® Battle of the Bands 2017 (dále jen
„soutěž“) začíná v 10:00 dopoledne Eastern Time USA (východoamerického času) (dále jen „ET“) dne 2. března 2017 a
končí 14. června 2017 (dále jen „doba trvání soutěže“).Doba podání přihlášek, uzávěrka přihlášek, doba hlasování
fanoušků a doby posuzování jsou popsány a definovány v následující tabulce a v každém označeném odstavci.
Podrobnosti o podání přihlášky naleznete níže v odstavcích 3 a 4.
Časový harmonogram*

Popis

10:00 ET dne 2. března 2017 –
16:00 ET dne 9. dubna 2017

OBDOBÍ PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ DO MÍSTNÍ SOUTĚŽE: Viz odstavec 3
níže – jak se přihlásit a kritéria pro účast v soutěži.
DATUM UKONČENÍ PŘIHLAŠOVÁNÍ DO MÍSTNÍ SOUTĚŽE: Skupina
účastnící se místní soutěže, která nepředloží řádně vyplněné materiály k
přihlášce (jak je definováno níže) způsobem stanoveným v oficiálních
16:00 ET dne 9. dubna 2017
pravidlech tak, aby je pořadatel obdrželk tomuto datu a času, nebude
způsobilá k soutěži a bude diskvalifikována.
OBDOBÍ VÝBĚRU SKUPINY PRO MÍSTNÍ FINÁLE. V každé místní
10. dubna 2017 – 30. dubna 2017
soutěžní lokalitě budou mezi způsobilými uchazeči vybrány tři (3)
skupiny pro místní finále. Viz odstavec 5 níže.
OBDOBÍ HLASOVÁNÍ FANOUŠKŮ. Fanoušci hlasují, aby vybrali
10:00 ET dne 1. května 2017 –
skupinu, která získá divokou kartou do finále, a to v každé místní
16:00 ET dne 6. května 2017
soutěžní lokality. Viz odstavec 5 níže.
VYHLÁŠENÍ FINALISTŮ S DIVOKOU KARTOU. Na internetu bude
8. května 2017
vyhlášena jedna (1) skupina s divokou kartou do finále v každé místní
soutěžní lokalitě.
VYHLÁŠENÍ MÍSTNÍCH FINALISTŮ A SOUTĚŽÍCÍCH V MÍSTNÍ
SOUTĚŽI S ŽIVÝMI VYSTOUPENÍMI. Na internetu budou vyhlášeny tři
(3) místní finálové skupiny a finálová skupina s divokou kartou vyhlášená
11. května 2017
v každé místní soutěžní lokalitě, které vystoupí v soutěžích s živými
vystoupeními v každé místní soutěžní lokalitě.
OBDOBÍ SOUTĚŽÍ S ŽIVÝMI VYSTOUPENÍMI. Během tohoto období
každá místní soutěžní lokalita zorganizuje soutěž s živými vystoupeními
(buď v rámci řady kvalifikačních kol a s jedním finále nebo pouze jako
18. května 2017 – 25. května 2017
finále) a vybere jednoho regionálního finalistu v každé místní soutěžní
lokalitě. Viz odstavec 6 níže.
VÝBĚR REGIONÁLNÍHO VÍTĚZE A VÍTĚZE VELKÉ CENY. Porotci
1. června 2017 – 7. června 2017
vyberou jednoho (1) vítěze regionální ceny z každého regionu (celkem
čtyři) a jednoho (1) vítěze velké ceny.
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ. Na internetu bude vyhlášen jeden (1) vítěz velké
14. června 2017
ceny a čtyři (4) vítězové regionální ceny.
* Všechna data a časy jsou uvedeny ve východoamerickém čase (Eastern Time, ET), ale mohou se dle lokality lišit.
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Následuje seznam účastnických lokalit Hard Rock Cafe (každá jako „účastnická lokalita“):

JIŽNÍ A STŘEDNÍ AMERIKA / KARIBIK
Asunción, Paraguay
Bogotá, Kolumbie
Buenos Aires Aeroparque, Argentina NEÚČASTNÍ SE (pouze Buenos Aires Cafe)*
Buenos Aires, Argentina
Cancún, Mexiko
Cancún, Mexiko (Hard Rock Hotel) NEÚČASTNÍ SE (pouze Cancun Cafe)*
Cartagena, Kolumbie
Cozumel, Mexiko
Guatemala City, Guatemala
Medellin, Kolumbie
Montego Bay, Jamajka
Nassau, Bahamské ostrovy
Panama
Panama (Hard Rock Hotel Megapolis) NEÚČASTNÍ SE (pouze Panama Cafe)*
Punta Cana, Dominikánská republika
Punta Cana, Dominikánská republika (Hard Rock Hotel & Casino)
Riviera Maya, Mexiko (Hard Rock Hotel)
San José, Kostarika
Santiago, Chile
Vallarta, Mexico (Hard Rock Hotel) NEÚČASTNÍ SE*

EVROPA
Atény, Řecko
Ayia Napa, Kypr
Baku, Ázerbájdžán
Barcelona, Španělsko
Berlín, Německo
Bukurešť, Rumunsko
Budapešť, Maďarsko
Kolín nad Rýnem, Německo
Kodaň, Dánsko
Dublin, Irsko
Edinburgh, Skotsko
Gdaňsk, Polsko
Glasgow, Skotsko
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Hamburg, Německo
Ibiza, Španělsko (Hard Rock Hotel) NEÚČASTNÍ SE*
Istanbul, Turecko
Lisabon, Portugalsko
Londýn, Anglie
Lyon, Francie
Madrid, Španělsko
Mallorca, Španělsko
Manchester, Anglie* (DOPLNĚN)
Marbella, Španělsko NEÚČASTNÍ SE*
Marseille, Francie
Mnichov, Německo
Nice, Francie
Oslo, Norsko
Paříž, Francie
Porto, Portugalsko
Praha, Česká republika
Reykjavík, Island
Stockholm, Švédsko
Tbilisi, Gruzie
Tenerife, Španělsko
Tenerife, Španělsko (Hard Rock Hotel) NEÚČASTNÍ SE (pouze Tenerife Cafe)*
Varšava, Polsko

SEVERNÍ AMERIKA

SPOJENÉ STÁTY
Anchorage, Aljaška
Atlanta, Georgie
Atlantic City, New Jersey
Baltimore, Maryland
Biloxi, Mississippi* (DOPLNĚNO)
Boston, Massachusetts
Chicago, Illinois
Dallas, Texas
Denver, Colorado
Detroit, Michigan
Four Winds, Michigan
Foxwoods, Connecticut
Hollywood, Kalifornie – Hollywood Blvd a Universal Citywalk*
Hollywood, Kalifornie – Universal Citywalk (SLOUČENO S HOLLYWOOD BLVD CAFE)*
Hollywood, Florida
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Honolulu, Havaj
Houston, Texas
Indianapolis, Indiana
Lake Tahoe, Nevada – Cafe and Hotel & Casino*
Lake Tahoe, Nevada (Hard Rock Hotel & Casino) (SLOUČENO S LAKE TAHOE
CAFE)*
Las Vegas, Nevada – Las Vegas Strip a Hard Rock Hotel & Casino*
Las Vegas, Nevada (Hard Rock Hotel & Casino) (SLOUČENO S LAS VEGAS CAFE)*
Louisville, Kentucky
Memphis, Tennessee
Miami, Florida* (DOPLNĚNO)
Minneapolis, Minnesota (Mall of America)
Myrtle Beach, Jižní Karolína
Nashville, Tennessee
New Orleans, Louisiana
New York City, New York (Times Square)
Niagara Falls, New York
Northfield Park Rocksino, Ohio (SLOUČENO S NORTHFIELD PARK CAFE)*
Northfield Park, Ohio – Cafe a Rocksino*
Orlando, Florida (Hard Rock Hotel)
Palm Springs, Kalifornie (Hard Rock Hotel)
Philadelphia, Pensylvánie
Phoenix, Arizona
Pigeon Forge, Tennessee
Pittsburgh, Pensylvánie
San Antonio, Texas
San Diego, Kalifornie (Hard Rock Hotel)
San Francisco, Kalifornie
Seattle, Washington
Sioux City, Iowa (Hard Rock Hotel & Casino)
Tampa, Florida (Hard Rock Hotel & Casino)
Washington, DC
KANADA
Toronto, Ontario

ASIE / STŘEDNÍ VÝCHOD / AFRIKA
Almaty, Kazachstán
Angkor, Kambodža
Aucklad, Nový Zéland
Bahrajn
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Bali, Indonésie
Bangkok, Thajsko NEÚČASTNÍ SE*
Bengalúru, Indie
Busan, Korea
Čiang Mai, Thajsko
Fidži, Fidžijské ostrovy
Fukuoka, Japonsko
Goa, Indie (Hard Rock Hotel)
Chang-Čou, Čína
Jakarta, Indonésie
Kota Kinabulu, Malajsie
Lagos, Nigérie
Ósaka, Japonsko
Pattaya, Thajsko
Penang, Malajsie
Port El Kantoui, Tunisko
Soul, Korea
Šanghaj, Čína
Singapur
Surfer’s Paradise, Austrálie
Sydney, Austrálie
Tokio Roppongi, Japonsko
Vientiane, Laos
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího oznámení přidat nebo odstranit účastnické lokality Hard Rock
Cafe.
*DOPLNĚNÉ, ODSTRANĚNÉ NEBO SLOUČENÉ ÚČASTNICKÉ LOKALITY HARD ROCK.
2. ZPŮSOBILOST:„Skupina“ je skupina způsobilých členů skupiny (jak jsou definováni níže), přičemž skupina splňuje
všechny požadavky na způsobilost stanovené v těchto oficiálních pravidlech soutěže (dále jen „oficiální pravidla“) včetně
jakýchkoli požadavků soutěže s živými vystoupeními (jak jsou definovány níže) ode dne, kdy skupina předloží svoji
přihlášku (jak je definováno níže), až do ukončení vystoupení v rámci velké ceny (jak je definováno níže).„Člen skupiny“
nebo „člen“ je zde uvedený člen způsobilé skupiny, který splňuje všechny požadavky způsobilosti stanovené v oficiálních
pravidlech (včetně jakýchkoliv požadavků soutěže s živými vystoupeními) ode dne, kdy skupina podá přihlášku, až do
ukončení vystoupení v rámci velké ceny.
a) Způsobilost člena skupiny: K zajištění způsobilosti pro účast v soutěži, získání jakékoli ceny nebo pro účast na
vystoupení v rámci velké ceny musí každý člen skupiny ode dne, kdy každá skupina předloží svoji přihlášku v plné
shodě s těmito oficiálními pravidly a stane se skupinou, která do této soutěže vstoupila, až do ukončení vystoupení v
rámci velké ceny:
i)
ii)
iii)
iv)

být ve věku alespoň šestnácti (16) let,
být uveden na seznamu jako člen skupiny v přihlášce skupiny v době, kdy vstoupí do soutěže,
vystupovat/soutěžit pouze jménem skupiny,
být skutečným členem skupiny, který pravidelně se skupinou vystupoval již před soutěží, tj. není manažerem,
zástupcem, pracovníkem technické či administrativní podpory, manželem či manželkou, přítelem atd., který se
skupinou před soutěží pravidelně nevystupoval,
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v) být způsobilý k účasti v soutěži v souladu a v plné shodě se všemi ustanoveními oficiálních pravidel včetně
jakýchkoli požadavků na živé soutěže,
vi) nebýt zaměstnancem, zástupcem, vedoucím pracovníkem nebo členem představenstva nebo bezprostředním
rodinným příslušníkem (rodiče, děti, sourozenci a manželé či manželky bez ohledu na to, kde mají trvalý pobyt)
nebo osobou ve společné domácnosti (ať již jde o příbuzného či nikoli) zaměstnance, zástupce, vedoucího
pracovníka nebo člena představenstva soutěžních subjektů.„Soutěžní subjekty“ jsou společně definovány jako
(a) Hard Rock Cafe International (USA), Inc. („pořadatel“), (b) jakákoli kavárna, hotel a/nebo kasino, které s
pořadatelem nebo s přidruženou právnickou osobou pořadatele uzavřelo smlouvu o poskytnutí licence či franšízy
pořadatelem, (c) jakákoli restaurace, hotel a/nebo kasino pořadatele nebo přidružených právnických osob
pořadatele, které uzavřelo smlouvu o provozování licence nebo franšízy, (d) RPMC („organizátor soutěže“), (e)
eMinor Incorporated, (f) jakýkoli porotce v této soutěži (s výjimkou porotce z řad místních fanoušků, jak je
definován v oficiálních pravidlech) a (g) jakákoli právnická osoba přidružená k právnickým/fyzickým osobám
popsaným shora, mimo jiné přidružené, mateřské a dceřiné společnosti, přidružené reklamní a propagační
agentury a dodavatelé či propagační partneři spojení s touto soutěží.
vii) nepůsobit jako člen skupiny, která vystoupila na festivalu Hard Rock Calling v Londýně, na festivalu Hard Rock
Rising v Římě či Barceloně, případně vyhrála velkou cenu nebo cenu pro předskokana v důsledku účasti v jakékoli
předchozí soutěži pořadatele soutěže Battle of the Bands v letech 2009–2016.Skupinám, které získaly některé z
místních cen v předchozích ročnících soutěže Hard Rock, je účast v této soutěži povolena.
b) Způsobilost skupiny: K zajištění způsobilosti pro účast v soutěži, získání jakékoli ceny nebo pro účast na vystoupení v
rámci velké ceny musí každá skupina ode dne, kdy každá skupina předloží svoji přihlášku v plné shodě s těmito
oficiálními pravidly a stane se skupinou, která do této soutěže vstoupila, až do ukončení vystoupení v rámci velké
ceny:
i)
ii)
iii)
iv)

v)
vi)

být majitelem účtu ReverbNation (www.reverbnation.com);více informací, jak se skupina může stát majitelem účtu,
viz odstavec 3(b) níže;
předložit seznam všech členů skupiny v přihlášce skupiny v okamžiku, kdy vstoupí do soutěže; kterýkoli člen
skupiny neuvedený na seznamu v tomto okamžiku není způsobilý k účasti v soutěži;
skládat se pouze z členů, kteří jsou způsobilí k účasti v soutěži v plné shodě s podmínkami těchto oficiálních
pravidel; v případě, že kterýkoli člen skupiny není způsobilý nebo bude diskvalifikován, může být diskvalifikována i
celá skupina;
skládat se pouze ze skutečných členů skupiny, kteří pravidelně se skupinou vystupoval již před soutěží, tj. nejsou
manažerem, zástupcem, pracovníkem technické či administrativní podpory, manželem či manželkou, přítelem
atd., který se skupinou před soutěží pravidelně nevystupoval; nezapomeňte, prosím, že počet členů skupiny
není omezen, ovšem cestovné v rámci velké ceny zajišťuje dopravu pouze pro nejvýše šest (6)
způsobilých členů skupiny; členové skupiny, kteří nejsou způsobilí dle tohoto dokumentu nebo nejsou uvedeni
na přihlášce nebo nejsou skutečnými členy, kteří pravidelně vystupovali se skupinou již před soutěží (např.
manažeři, zástupci, technický či administrativní podpůrný personál, manželé, manželky, přátelé atd.), nemají
nárok na získání žádné části velké ceny;
být způsobilý k účasti v soutěži v souladu a v plné shodě se všemi ustanoveními oficiálních pravidel včetně
jakýchkoli požadavků na soutěže s živými vystoupeními a
nebýt vystupujícím účastníkem festivalu Hard Rock Calling v Londýně, festivalu Hard Rock Rising v Římě nebo
Barceloně ani vítězem velké ceny nebo ceny pro předskokana v rámci účasti v jakékoli předchozí soutěži
pořadatele soutěže Battle of the Bands v letech 2009–2016.Skupinám, které získaly některé místní ceny v
předchozích ročnících soutěže Hard Rock, je účast v této soutěži povolena.

O způsobilosti rozhodne pořadatel podle svého výlučného a absolutního uvážení. Soutěž se nebude konat v provincii
Quebec v Kanadě, v Itálii a tam, kde je zákonem zakázána či omezena.
3. JAK PODAT PŘIHLÁŠKU:
a) Nejprve musí každá skupina vybrat jednoho (1) zástupce, který bude mít plnou zákonnou pravomoc jednat jménem
skupiny a každého z jejích členů a právně je zavazovat/přijímat závazky jejich jménem v souvislosti se soutěží a který
bude jedinou kontaktní osobou skupiny a všech jejích členů ve všech věcech souvisejících se soutěží (dále jen
„zástupce skupiny“).Zástupce skupiny musí být zletilý pro účely uzavření právně závazné smlouvy a nesmí být osobu
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nezletilou podle právního řádu platného v místě, kde má zástupce skupiny trvalé bydliště. Pokud budou všichni
členové skupiny v zemi svého trvalého bydliště považováni za nezletilé, musí rodič nebo zákonný zástupce alespoň
jednoho z členů skupiny zastávat pozici zástupce skupiny. V případě jakéhokoli sporu ohledně pravomoci zástupce
skupiny k jednání či přijímání právních závazků/zavazování jménem skupiny nebo každého z jejích členů v souvislosti
se soutěží kdykoli během doby trvání soutěže nebo před vystoupeními v rámci velké ceny, bude skupina podléhat
diskvalifikaci podle výlučného a absolutního uvážení pořadatele.
b) Pokud vaše skupina zatím není majitelem účtu ReverbNation (www.reverbnation.com), je nutné ještě před zahájením
soutěže registrovat/přihlásit skupinu (na stránce www.reverbnation.com), aby se stala členem ReverbNation pro
umělce/skupiny. Zřízení účtu v ReverbNation je zdarma a pro majitel účtu z něj nevyplývají žádné další trvalé závazky.
c) Poté navštivte stránku hardrockrising.com (dále jen “webová stránka“) a vyberte účastnickou lokalitu, kde bude
skupina soutěžit. Účastnická lokalita (kterou uvedete na přihlášce) je zde dále uváděna jako „místní soutěžní lokalita“
skupiny.Za žádných okolností nesmí žádná skupina ani člen skupiny vybrat, soutěžit nebo se pokoušet soutěžit ve více
než jedné účastnické lokalitě nebo místní soutěžní lokalitě. Jakýkoli takový krok skupiny nebo člena skupiny povede k
diskvalifikaci kterékoli dotčené skupiny. Jakmile bude podána internetová přihláška, může skupina soutěžit pouze v
místní soutěžní lokalitě, kterou uvedla v přihlášce, a v žádné jiné lokalitě, a to i v případě, že skupina nebude vybrána
do soutěže v této místní soutěžní lokalitě. Pokud vaše skupina nebude vybrána v místní soutěžní lokalitě, vaše skupina
ani žádný člen vaší skupiny nemůže soutěžit v jiné účastnické lokalitě nebo místní soutěžní lokalitě. Pořadatel si
vyhrazuje právo podle svého výlučného a absolutního uvážení přiřadit skupiny k soutěži v jiné místní soutěžní lokalitě,
než je účastnická lokalita vybraná skupinou. V případě jakýchkoli nejasností, dotazů či jiných problémů v důsledku
výběru skupiny v místní soutěžní lokalitě si pořadatel vyhrazuje právo na jejich vyřešení podle svého výlučného a
absolutního uvážení.
d) Před obdobím od 10:00 ET dne 2. března 2017 do 16:00 ET dne 9. dubna 2017 (dále jen „období pro přihlašování
do místní soutěže“) nebo během něj by měl zástupce skupiny navštívit webovou stránku a po kliknutí na odkazy v
soutěži získat podrobnosti o soutěži a prostudovat oficiální pravidla. Zástupce skupiny by si měl pečlivě prostudovat
oficiální pravidla soutěže (včetně všech pokynů k podmínkám/omezením vystoupení a kritérií poroty).Zástupce skupiny
by měl při této příležitosti vytisknout kopii oficiálních pravidel pro budoucí použití a rozdat je všem členům skupiny.
e) Poté, co se zástupce skupiny a každý z členů skupiny důkladně seznámí s oficiálními pravidly a skupina bude
připravena podat přihlášku do soutěže, zástupce skupiny by měl před uzávěrkou přihlášek znovu navštívit webovou
stránku a navštívit odkazy v soutěži, kde je zveřejněna oficiální přihláška do soutěže („přihláška“).Zástupce skupiny
musí v přihlášce uvést místní soutěžní lokalitu, kde si skupina přeje soutěžit.
f)

V rámci přihlášky budete požádáni, abyste si vybrali „soutěžní píseň”. Tato soutěžní píseň musí mít podobu souboru
obsahujícího zvukovou nahrávku původní písně hrané vaší skupinou.„Původní píseň“ je píseň (včetně jakéhokoli
textu, hudby, hudebních či audio stop, aranžmá a skladby) hraná skupinou (ať už naživo nebo ze záznamu), která
bude použita k účasti v soutěži, přičemž (a) píseň (včetně jakéhokoli textu, hudby, hudebních či audio stop, aranžmá a
skladby) byla napsána a přehrávána výhradně jedním nebo více způsobilými členy vaší skupiny, kteří jsou uvedeni na
seznamu v přihlášce (a žádnou jinou osobou či subjektem), a (b) vaše skupina nebo jeden či více způsobilých členů
vaší skupiny, kteří jsou uvedeni na seznamu v přihlášce, vlastní a kontroluje všechna práva, právní nároky a podíly,
včetně autorských práv, v souvislosti s texty, hudbou, aranžmá a skladbou takové písně. Soutěžní píseň nemůže být
převzatou písní (jak je definována níže) od jiné skupiny či umělce. Soubor obsahující soutěžní píseň musí být ve
formátu MP3 128 kbps a soutěžní píseň nesmí být delší než deset (10) minut. Žádné video nahrávky nebo jiné formáty
nebudou přípustné.

g) Zástupce skupiny musí přihlášku vyplnit v celém rozsahu. Jakmile (i) zástupce skupiny přihlášku v celém rozsahu
vyplní a (ii) zástupce skupiny souhlasí jménem skupiny a každého člena skupiny se všemi oficiálními pravidly a s
podmínkami a náležitostmi přihlášky, musí zástupce skupiny určit soutěžní píseň a předložit přihlášku (dále souhrnně
jako „materiály k přihlášce“) v souladu s pokyny na webové stránce před uzávěrkou přihlášek. Všechny materiály k
přihlášce musí být vyplněny a předloženy společně před uzávěrkou přihlášek.(1) Neúplné vyplnění přihlášky, (2)
nesplnění požadavků na soutěžní píseň nebo (3) předložení neúplných materiálů k přihlášce před uzávěrkou přihlášek
bude mít za následek diskvalifikaci skupiny a všech členů skupiny. Budou přijaty pouze úplné materiály k přihlášce.
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Pokud budou materiály k přihlášce neúplné nebo nebudou jakýmkoli způsobem splňovat tato oficiální pravidla, skupina
a každý jednotlivý člen skupiny mohou být podle výlučného a absolutního uvážení pořadatele diskvalifikováni.
h) Existuje limit jedné přihlášky do soutěže na skupinu a osobu/člena skupiny. Pokud bude od stejné skupiny
doručena více než jedna přihláška nebo se člen skupiny objeví na více než jedné přihlášce, může být příslušná
skupina(y) a člen(ové) skupiny diskvalifikován(i) podle výlučného a absolutního uvážení pořadatele.
4. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY:
a) Každá skupina a každý z jejích příslušných členů souhlasí, zaručuje a prohlašuje, že:
i)

v každém případě, kde oficiální pravidla soutěže nebo soutěžní subjekty vyžadují, aby skupina předložila nebo
zahrála původní píseň, pak taková píseň (včetně jakéhokoli textu, hudby, hudebních nebo audio stop, aranžmá a
skladby) (1) byla napsána a přehrávána výhradně jedním nebo více způsobilými členy skupiny, kteří jsou uvedeni
na seznamu v přihlášce (a žádnou jinou osobu či subjektem), a (2) skupina nebo jeden či více způsobilých členů
skupiny, kteří jsou uvedeni na seznamu v přihlášce, vlastní a kontroluje všechna práva, právní nároky a podíly,
včetně autorských práv, v souvislosti s texty, hudbou, aranžmá a skladbou takové písně;

ii) pokud jde o jakýkoli text, hudbu, hudební nebo audio stopy, aranžmá, skladby nebo písně přehrávané skupinou
během soutěže, které nejsou původními písněmi způsobilé skupiny nebo způsobilých členů skupiny, kteří jsou
uvedeni na seznamu v přihlášce (dále jen „převzaté písně“), skupina předem získala jakákoliv požadovaná
oprávnění (pokud budou jaké) od všech osob nebo subjektů, které mají jakákoliv práva, právní nároky a/nebo podíl
jakékoliv povahy v souvislosti s takovými převzatými písněmi, za účelem hraní nebo jiného způsobu použití takové
převzaté písně během soutěže, aniž by narušila práva jakýchkoliv osob nebo subjektů;
iii) použití kreativních materiálů (dle definice níže) způsobem předjímaným těmito oficiálními pravidly nebude
narušovat práva k duševnímu vlastnictví ani utrhovat na cti nebo narušovat právo na zveřejnění či právo na
soukromí jakékoli živé či zesnulé třetí strany; všechny skladby, které skupina během soutěže zazpívá nebo zveřejní
na jakékoli sociální síti (dle definice níže) a které náležejí skupině nebo jsou jinak hrány nebo používány v průběhu
účasti skupiny v soutěži nebo na vystoupení v rámci velké ceny nebo ve všech hudebních videoklipech
předložených skupinou v rámci jakékoli ceny udělené podle tohoto dokumentu (včetně původních písní a
převzatých písní) se zde souhrnně označují jako „kreativní materiály“;
iv) pokud si skupina nebo kterýkoli člen skupiny nebudou jisti, zda mohou souhlasit s těmito prohlášeními a zárukami,
je nutné, aby se poradili se svými právními či jinými poradci; pořadatel si vyhrazuje právo požadovat písemný
důkaz o jakýchkoli nezbytných povoleních, souhlasech, licencích, postoupeních nebo zřeknutí se práv
požadovaných podle tohoto dokumentu.
b) kreativní materiály nesmějí obsahovat „sampling“, tedy úryvky z jiných písní, hudby, zvukových efektů nebo jakýchkoli
jiných prvků, k nimž skupina a členové skupiny nemají všechna nezbytná práva, právní nárok a vlastnický podíl včetně
autorských práv;
c) kreativní materiály a názvy skupin musí zachovávat pozitivní image pořadatele; kreativní materiály nebo názvy skupin,
které pořadatel podle svého výlučného a absolutního uvážení bude považovat za urážlivé, neuctivé, sexuálně
choulostivé, škodlivé, ohrožující, rušivé, mučivé, hanlivé, obscénní nebo pomlouvačné, případně za vyzývající k
nezákonnému chování, jsou nenávistné nebo nepřátelské k ženám nebo rasově, etnicky či jinak urážlivé či sporné
nebo vytvářejí pořadateli negativní image, mohou být diskvalifikovány;
d) kreativní materiály, materiály k přihlášce a názvy skupin nesmí obsahovat názvy značek, ochranné známky, firemní
jména, loga nebo jiné duševní vlastnictví jakýchkoli třetích stran bez případného písemného souhlasu třetí strany;
e) kreativní materiály a materiály k přihlášce musí pocházet ze zdroje, jehož totožnost lze určit; jakýkoli pokus o vytvoření
falešné totožnosti, vydávání se za jakoukoli osobu či subjekt nebo vydání nepravdivého či zavádějícího prohlášení
nebo uvedení v omyl přidružením se k jakékoli osobě či subjektu může vést k diskvalifikaci;
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f)

pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli podle svého výlučného a absolutního uvážení diskvalifikovat skupinu, o níž je
pořadatel podle svého výlučného a absolutního uvážení přesvědčen, že nedodržuje tato oficiální pravidla, nebo která
na jakékoli přihlášce uvedla nepravdivé či zavádějící údaje, a vyhrazuje si právo uplatňovat všechna další práva a
opravné prostředky, které jsou v případě takové diskvalifikace ze zákona dostupné.

5. VÝBĚR MÍSTNÍCH FINÁLOVÝCH SKUPIN:
a) Do této fáze soutěže se dostanou pouze způsobilé skupiny. V této fázi soutěže proti sobě navzájem soutěží způsobilé
soutěžní skupiny, kterým byla přidělena stejná místní soutěžní lokalita. V každé místní soutěžní lokalitě skupiny
soutěží o to, která bude vybrána jako místní finálová skupina (dále jen „místní finálová skupina“), čímž se skupina
kvalifikuje k postupu do soutěže s živými vystoupeními v místní soutěžní lokalitě.
b) Výběr místní finálových skupin probíhá dvěma odlišnými způsoby. V tabulce níže jsou uvedeny způsoby, kterými
mohou být skupiny vybrány jako finálové.
c) Výběr organizátora místní soutěže. Tímto způsobem mezi 10. dubnem 2017 a 30. dubnem 2017 (dále jen období
výběru finalistů“) organizátor místní soutěže dle svého výlučného a absolutního uvážení za každou účastnickou
lokalitu vybere pomocí takových kritérií výběru, která může tento správce místní soutěže použít, tři (3) místní finálové
skupiny mezi způsobilými skupinami, které soutěží v této lokalitě, přičemž se na ně vztahují požadavky na způsobilost
uvedené v tomto dokumentu a dodržování těchto oficiálních pravidel. Rozhodnutí organizátora místní soutěže týkající
se výběru každé místní finálové skupiny bude konečné a závazné. V případě, že bude rozhodnuto, že kterákoli
potenciální místní finálová skupina nebo člen skupiny není způsobilý, nedostaví se a/nebo nevystoupí v plánovaný den
svého živého vystoupení, případně bude z jakéhokoli důvodu diskvalifikován, bude diskvalifikována i skupina a
organizátor místní soutěže může podle svého výlučného a absolutního uvážení jmenovat jinou místní finálovou
skupinu. Pořadatel si vyhrazuje právo zvýšit či snížit počet místních finálových skupin, které budou vybrány v
každé místní soutěžní lokalitě, a to kdykoli bez předchozího upozornění a podle svého výhradního a
absolutního uvážení. Tyto tři (3) místní finálové skupiny v každé místní soutěžní lokalitě budou soutěžit v místní
soutěži s živými vystoupeními.
d) V případě, že organizátor místní soutěže vybere za místní finálovou skupinu takovou skupinu, která také získá
dostatečný počet hlasů od porotců z řad fanoušků, aby byla zvolena za finálovou skupinu s divokou kartou, bude tato
skupina považována za finálovou skupinu s divokou kartou a organizátor místní soutěže bude moci vybrat jinou místní
finálovou skupinu. Pravděpodobnost vyhlášení místní finálovou skupinou závisí na počtu soutěžících skupin,
dovednostech skupiny a členů skupiny a dovednostech jiných skupin soutěžících v téže místní soutěžní lokalitě. V
případě, že bude rozhodnuto, že kterákoli potenciální místní finálová skupina nebo člen skupiny není způsobilý,
nedostaví se a/nebo nevystoupí v plánovaný den svého živého vystoupení, případně bude z jakéhokoli důvodu
diskvalifikován, může být diskvalifikována i potenciální místní finálová skupina a pořadatel nebo organizátor místní
soutěže (dle příslušného případu) může podle svého výlučného a absolutního uvážení jmenovat jinou místní finálovou
skupinou.
e) Výběr skupiny s divokou kartou. Tímto způsobem porotci z řad místních fanoušků (dle definice níže) hlasováním
(způsobem popsaným níže) v průběhu hlasovacího období pro fanoušky vyberou jednu (1) finálovou skupinu s divokou
kartou v každé místní soutěžní lokalitě. Skupina, která obdrží nejvyšší počet platných hlasů od porotců z řad místních
fanoušků v každé místní soutěžní lokalitě, bude vybrána jako finálová skupina s divokou kartou (dále jako „finálová
skupina s divokou kartou“), přičemž se na ni vztahují požadavky na způsobilost uvedené v tomto dokumentu a
dodržování těchto oficiálních pravidel. Pořadatel si vyhrazuje právo zvýšit či snížit počet finálových skupin s
divokou kartou, které budou vybrány v každé místní soutěžní lokalitě, a to kdykoli bez předchozího upozornění
a podle svého výhradního a absolutního uvážení. Finálové skupiny s divokou kartou a místní finálové skupiny
vybrané organizátorem místní soutěže budou dále v některých případech společně označovány jako „místní finálové
skupiny”. Pravděpodobnost vyhlášení finálovou skupinou s divokou kartou závisí na počtu soutěžících skupin,
dovednostech skupiny a členů skupiny a dovednostech jiných skupin soutěžících v téže místní soutěžní lokalitě. V
případě, že bude rozhodnuto, že kterákoli potenciální skupina nebo člen skupiny není způsobilý, nedostaví se a/nebo
nevystoupí v plánovaný den svého živého vystoupení, případně bude diskvalifikován z jakéhokoli důvodu, může být
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diskvalifikována i skupina a porotci za řad místních fanoušků mohou finálovou skupinou s divokou kartou jmenovat
skupinu s druhým nejvyšším počtem platných hlasů.
f)

Hlasování porotců z řad místních fanoušků o výběru finálových skupin s divokou kartou – během období, které
začne v 10:00ET dne 1. května 2017 až do 16:00ET dne 6. května 2017 („hlasovací období pro fanoušky“) – každý
porotce z řad místních fanoušků může hlasovat (způsobem popsaným níže) pro oblíbenou skupinu soutěžící v každé
místní soutěžní lokalitě. Hlasování se provádí kliknutím na unikátní hypertextový odkaz skupiny na platformách
sociálních médií skupiny (mimo jiné na Facebooku, Instagramu nebo Twitteru dle příslušného případu) (dále souhrnně
jako „platformy sociálních médií“) nebo prostřednictvím emailu od skupiny pro její fanoušky a poté kliknutím na
tlačítko „hlasovat“ pro skupinu na webové stránce soutěže, případně jednoduše návštěvou webové stránky soutěže a
poté kliknutím na tlačítko „hlasovat“ pro skupinu. Každá osoba bude kliknutím na tlačítko hlasovat pro skupinu
považována za „porotcez řad místních fanoušků”. Porotci z řad místních fanoušků posoudí skupinu a soutěžní píseň
skupiny podle následujících posuzovacích kritérií a každému takovému kritériu je přiřazena následující důležitost (dále
jen „finálové skupiny s divokou kartou“):1) hudební dovednosti (50 %); 2) hlasový talent (30 %), 3) originalita
(20 %).Automatické hlasování je zakázáno. Je možné hlasovat pro libovolný počet skupin na jakémkoli
soutěžním místě bez ohledu na bydliště, ale existuje omezení jednoho (1) hlasu na každou skupinu na porotce
z řad místních fanoušků. Není možné hlasovat pro tutéž skupinu přes několik různých platforem sociálních
médií. Všechny hlasy, které budou překračovat jeden (1) hlas na každou skupinu na porotce z řad místních
fanoušků, budou diskvalifikovány. V případě rovnosti hlasů při hlasování finálovou skupinu s divokou kartou vybere
pořadatel podle svého výlučného a absolutního uvážení. Platné hlasování porotců z řad místních fanoušků a
pořadatelova rozhodnutí týkající se výběru každé finálové skupiny s divokou kartou bude konečné a závazné.8. května
2017 bude vyrozuměna jedna (1) finálová skupina s divokou kartou v každé místní soutěžní lokalitě.
Způsob výběru
Výběr organizátorem místní soutěže
Výběr skupiny s divokou kartou

Jak probíhá výběr
Každý organizátor místní soutěže vybere tři (3)
skupiny, které se stanou místními finalisty.
Porotci z řad místních fanoušků svými hlasy zvolí
jednoho (1) finalistu s divokou kartou v každé místní
soutěžní lokalitě.

6. VÝBĚR REGIONÁLNÍCH FINÁLOVÝCH SKUPIN:
a) Výběr ze soutěží s živými vystoupeními. Organizátor místní soutěže v každé účastnické lokalitě zorganizuje jednu
nebo více soutěží s živými vystoupeními, v nichž budou způsobilé místní finálové skupiny soutěžit v dané místní
soutěžní lokalitě v jednom nebo více živých vystoupeních za účelem rozhodnutí, která ze skupin bude vybrána jako
regionální finálová skupina. Tyto soutěže s živými vystoupeními budou označovány jako „soutěže s živými
vystoupeními“.8. května 2017 organizátor místní soutěže na internetu vyhlásí seznam všech skupin, které se
těchto živých vystoupení zúčastní. Všechny místní soutěžní lokality zorganizují živá vystoupení (včetně
případných finále) mezi 18. květnem 2017 a 25. květnem 2017, případně v takových dnech a časech, které
stanoví místní organizátor soutěže. Organizátor místní soutěže upozorní zástupce skupiny každé místní finálové
skupiny na jakékoli a všechny požadavky místní soutěže (mimo jiné formát soutěže, počet přednesených písní, počet
vystoupení, harmonogram soutěže a výběr povolených hudebních nástrojů) (souhrnně dále jako „požadavky soutěže
s živými vystoupeními“).V některých případech budou povolena pouze akustická vystoupení. Pokud by skupina všem
takovým požadavkům živé soutěže nevyhověla nebo se k místní soutěži nedostavila v den/dny a v čas(y) stanovené
organizátorem místní soutěže, může být taková skupina diskvalifikována.
b) Před vystoupením na jakékoli akci v účastnické lokalitě během jakékoli soutěže s živými vystoupeními bude
každý člen skupiny každé skupiny muset vyplnit a podepsat vytištěnou kopii přihlášky pro skupinu (včetně
připojeného prohlášení/místopřísežného prohlášení o způsobilosti jménem skupiny a každého z jejích členů) a
připojené postoupení práv/publicity/odpovědnosti jménem skupiny a každého z jejích členů. Nevrácení
přihlášky včetně všech shora uvedených částí, které budou podepsány všemi členy skupiny do data
stanoveného organizátorem místní soutěže, může vést k diskvalifikaci skupiny a vyřazení z účasti v soutěži a
na jakýchkoli akcích v účastnické lokalitě. Pokud bude člen skupiny považován ve své zemi, státě, na území nebo
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v provincii, kde má trvalé bydliště, za nezletilého, musí všechny dokumenty požadované těmito oficiálními pravidly
jménem takového nezletilého podepisovat jeho rodič/zákonný zástupce.
c) Posuzování soutěží s živými vystoupeními: Každá účastnická lokalita si zřídí vlastní formát soutěže s živými
vystoupeními podle výhradního a absolutního uvážení organizátora místní soutěže. Organizátor místní soutěže bude
informovat zástupce skupiny o formátu veškerých soutěží s živými vystoupeními v každé účastnické lokalitě; mezi
běžné formáty patří soutěže, kde skupiny vystoupí při jedné nebo více akcích a skupina s nejvyšším celkovým skóre
(nebo s nejvyšším skóre při každé akci) bude vybrána jako regionální finálová skupina a postoupí do soutěže na
regionální úrovni. Během každé akce v soutěži s živými vystoupeními bude každá skupina vystupovat s řadou písní a
druhů písní dle požadavků organizátora místní soutěže. Na každé takové akci bude vystoupení skupiny posuzovat tým
kvalifikovaných porotců, které vybere organizátor místní soutěže podle svého výlučného a absolutního uvážení
(společně jen „místní porotci“) a mezi něž mohou patřit odborníci z hudebního, rozhlasového nebo nahrávacího
průmyslu a/nebo osoby vybrané organizátorem místní soutěže. Osoby působící jako místní porotci mohou být kdykoli
vyměněny podle výlučného a absolutního uvážení organizátora místní soutěže. Místní porotci posoudí soutěžní píseň
každé skupiny podle následujících posuzovacích kritérií a každému takovému kritériu je přiřazena následující
důležitost (dále jen „kritéria pro posuzování soutěže s živými vystoupeními“):1) originalita (30 %); 2) hudební
dovednosti (30 %), 3) hlasový talent (20 %) a 4) uplatnitelnost na trhu (20 %).
Po absolvování každé soutěže s živými vystoupeními bude jedna (1) soutěžící skupina v každé účastnické lokalitě s
nejvyšším celkovým skóre za příslušnou(é) akci(e) dle rozhodnutí místních porotců podle jejich výlučného a
absolutního uvážení a s použitím příslušných kritérií pro rozhodování v soutěži s živými vystoupeními vyhlášena
regionálním finalistou (dále jen „regionální finalista“) a postoupí do soutěže o regionální ceny, a to za předpokladu, že
skupina a všichni členové skupiny jsou způsobilí podle oficiálních pravidel a v plné shodě s oficiálními pravidly a
požadavky soutěže s živými vystoupeními. Pravděpodobnost vyhlášení regionálním finalistou závisí na počtu skupin
soutěžících v každé účastnické lokalitě a dovednostech každé skupiny a jejích členů.Za regionálního finalistu bude v
každé místní soutěžní lokalitě vybrána nejvýše jedna (1) skupina. Regionální finalista postoupí do soutěže o regionální
ceny. V případě nerozhodného počtu hlasů bude regionálním finalistou vyhlášena ta ze skupin se stejným počtem
hlasů, která bude mít nejvyšší kumulativní skóre (tj. originalita) v prvním posuzovaném kritériu uvedeném shora. V
případě nerozhodného výsledku i při použití kritéria pro určení pořadí při stejném počtu hlasů vybere regionálního
finalistu organizátor místní soutěže podle svého výlučného a absolutního uvážení. Rozhodnutí místních porotců a
organizátora místní soutěže týkající se výběru každé regionální finálové skupiny bude konečné a závazné. V případě,
že bude rozhodnuto, že kterákoli skupina nebo její člen není způsobilý nebo z jakéhokoli důvodu podléhá diskvalifikaci,
bude skupina diskvalifikována a organizátor místní soutěže může regionální finálovou skupinou jmenovat skupinu,
která získá druhé nejvyšší celkové skóre. Pokud v takovém případě dojde k nerozhodnému počtu hlasů, lze použít
shora uvedená kritéria, která stejný počet hlasů ruší.
7. VÝBĚR REGIONÁLNÍCH VÍTĚZNÝCH SKUPIN:
V období okolo 1. června 2017 – 7. června 2017 bude tým kvalifikovaných porotců vybraných pořadatelem pro každý region
(jak definuje tento dokument) dle jeho výlučného a absolutního uvážení (společně dále jen „regionální porotci“), mezi něž
mohou patřit celebrity a odborníci z hudebního, rozhlasového nebo nahrávacího průmyslu a/nebo jiné osoby vybrané
pořadatelem, posuzovat celkový výstup (dle definice níže) každé regionální finálové skupiny, která soutěží v místní
soutěžní lokalitě v rámci stejného regionu, jako je region, do něhož patří regionální porotci.„Hlavní činnost“ každé
regionální finálové skupiny zahrnuje mimo jiné její (a) soutěžní píseň, (b) ostatní písně, s nimiž skupina vystoupila, (c)
nahraná vystoupení skupiny a (d) video nahrávky skupiny. Každý regionální porotce bude posuzovat pouze regionální
finálovou skupinu, která se bude účastnit soutěže v místní soutěžní lokalitě ve stejném regionu, do něhož patří i regionální
porotce, a nebude posuzovat výstupy z jiných regionů. Tito porotci budou používat následující posuzovací kritéria, přičemž
každé kritérium bude mít následující závažnost (dále jen „kritéria pro regionální posuzování“):1) originalita (30 %); 2)
hudební dovednosti (30 %), 3) hlasový talent (20 %) a 4) uplatnitelnost na trhu (20 %).Jedna (1) regionální finálová
skupina, která získá nejvyšší celkové skóre v každém regionu dle rozhodnutí každé skupiny regionálních porotců podle
jejich výlučného a absolutního uvážení a na základě regionálních posuzujících kritérií, bude vyhlášena regionálním vítězem
(dále jen „regionální vítěz“), a to za předpokladu, že bude u každé takové skupiny a všech jejích členů potvrzena
způsobilost dle oficiálních pravidel a zcela v souladu s oficiálními pravidly. Pravděpodobnost vyhlášení regionálním vítězem
závisí na dovednostech každé skupiny a jejích členů. V případě nerozhodného počtu hlasů bude regionálním vítězem
vyhlášena ta ze skupin se stejným počtem hlasů, která bude mít nejvyšší skóre v prvním posuzovaném kritériu uvedeném
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shora. V případě nerozhodného počtu hlasů při použití příslušného kritéria zvolí regionální porotci regionálního vítěze podle
svého výlučného a absolutního uvážení. Rozhodnutí regionálních porotců související s výběrem každého regionálních
vítěze je konečné a závazné. V případě, že bude rozhodnuto, že kterákoli skupina nebo její člen není způsobilý nebo z
jakéhokoli důvodu podléhá diskvalifikaci, bude skupina diskvalifikována a pořadatel může jmenovat regionálním vítězem
skupinu, která získá druhé nejvyšší celkové skóre. Pokud v takovém případě dojde k nerozhodnému počtu hlasů, lze použít
shora uvedená kritéria, která stejný počet hlasů ruší. Osoby působící jako regionální porotci mohou být kdykoli vyměněny
podle výlučného a absolutního uvážení pořadatele. Regionální porotci vyberou nejvýše jednoho (1) regionálního vítěze na
region.
Totožnost čtyř (4) možných regionálních vítězných skupin bude oznámena přibližně 14. června 2017.
8. VÝBĚR JEDNOHO (1) VÍTĚZE VELKÉ CENY:
V období okolo 14. června 2017 bude tým kvalifikovaných porotců vybraných pořadatelem podle jeho výlučného a
absolutního uvážení (společně dále jen „porotci velké ceny“) posuzovat hlavní činnost (dle definice výše) každé regionální
vítězné skupiny. Porotci velké ceny budou používat následující posuzovací kritéria, přičemž každé kritérium bude mít
následující závažnost (dále jen „kritéria pro posuzování velké ceny“):1) originalita (30 %); 2) hudební dovednosti (30 %),
3) hlasový talent (20 %) a 4) uplatnitelnost na trhu (20 %).Jedna (1) regionální vítězná skupina, která získá nejvyšší celkové
skóre od porotců velké ceny podle jejich výlučného a absolutního uvážení a na základě kritérií posuzujících velkou cenu,
bude vyhlášena vítězem velké ceny (dále jen „vítěz velké ceny“), a to za předpokladu, že bude u každé takové skupiny a
všech jejích členů potvrzeno, že jsou způsobilí dle oficiálních pravidel a zcela v souladu s oficiálními pravidly.
Pravděpodobnost vyhlášení vítěze velké ceny závisí na dovednostech každé skupiny a jejích členů. V případě
nerozhodného počtu hlasů bude vítězem velké ceny vyhlášena ta ze skupin se stejným počtem hlasů, která bude mít
nejvyšší skóre v prvním posuzovaném kritériu uvedeném shora. V případě nerozhodného výsledku i při použití kritéria pro
určení pořadí při stejném počtu hlasů vyberou porotci velké ceny vítěze velké ceny podle svého výlučného a absolutního
uvážení. Rozhodnutí porotců velké ceny týkající se výběru vítěze velké ceny jsou konečná a závazná. V případě, že bude
rozhodnuto, že kterákoli skupina nebo její člen není způsobilý nebo z jakéhokoli důvodu podléhá diskvalifikaci, bude
skupina diskvalifikována a pořadatel může jmenovat vítězem velké ceny skupinu, která získá druhé nejvyšší celkové skóre.
Pokud v takovém případě dojde k nerozhodnému počtu hlasů, lze použít shora uvedená kritéria, která stejný počet hlasů
ruší. Osoby působící jako porotci velké ceny mohou být kdykoli vyměněny podle výlučného a absolutního uvážení
pořadatele.
Totožnost jednoho (1) možného vítěze velké ceny bude oznámena přibližně 14. června 2017.
9. ZAKÁZANÉ POSTUPY:
a) Žádná skupina, člen skupiny, porotce z řad místních fanoušků nebo osoba spojená se skupinou se nebude
podílet, nebude podporovat nebo podněcovat příznivé nebo nepříznivé hlasy od pořadatele, porotců z řad
místních fanoušků, místních porotců, regionálních porotců nebo porotců velké ceny nabízením cen, darů,
výrobků, služeb nebo pobídek jakéhokoliv jiného druhu (peněžního či nepeněžního) za hlasy nebo příznivé či
nepříznivé skóre včetně jakékoli nabídky k obchodování s hlasy nebo příznivým skóre, např. nabídkou k
poskytnutí hlasů výměnou za reciproční hlasy v online chatovacích místnostech nebo na webových
stránkách. Kromě toho žádná skupina, člen skupiny, porotce z řad místních fanoušků nebo jakákoli osoba
spojená se skupinou nebude nabízet žádné ceny, dary, výrobky, služby nebo pobídky jakéhokoli jiného druhu
(peněžního či nepeněžního) za něčí účast nebo neúčast v soutěži v účastnickém místě. Pořadatel může podle
svého výhradního uvážení diskvalifikovat jakoukoli skupinu nebo člena skupiny, který se bude podílet nebo
bude podporovat takovou činnost, případně bude z takové činnosti mít prospěch.
b) V průběhu dvou (2) týdnů před a po vystoupení v rámci velké ceny nesmí skupina, která získá velkou cenu, ani žádný
z jejích členů v okruhu 100 mil od Miami bez předchozího písemného souhlasu pořadatele plánovat, propagovat nebo
se účastnit jakýchkoli veřejných či soukromých koncertů (kromě vystoupení v rámci velké ceny), hudebních
vystoupení, představení nebo akcí. Během pobytu v Miami se vítěz velké ceny a všichni členové skupiny dále zdrží
jakékoli veřejné realizace nebo zapojení se do jakýchkoli prohlášení, jednání, činů nebo využití jakýchkoli zvukového či
vizuálního předvádění atributů spojených se skupinou (mimo jiné oblečení, nástroje, pódiové symboly a pódiové
ukázky) se jménem značky, logem, symbolem, obchodním jménem, firmou, názvem domény nebo ochrannou
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známkou jakékoli jiné společnosti, osoby nebo subjektu než pořadatele bez ohledu na to, zda taková propagační
činnost je ve shodě s podmínkami jakékoli podpůrné či sponzorské smlouvy nebo ujednání skupiny nebo kteréhokoli z
členů jeho skupiny, kterou může s jakoukoli takovou stranou mít.
c) Vítěz velké ceny může být kdykoliv diskvalifikován a velká cena může propadnout v případě, že se kterýkoliv člen
skupiny, která získala velkou cenu, dostane do jakékoliv situace, která může pořadateli způsobit veřejnou ztrátu dobré
pověsti, opovržení, skandál nebo posměch nebo která může způsobit šok, urážku či se dotknout společnosti nebo
jakékoliv skupiny nebo třídy takové společnosti způsobem, který by mohl negativně ovlivnit pověst pořadatele.
10. OZNÁMENÍ O CENĚ: V případě, že zástupce kterékoli skupiny nelze zastihnout telefonicky nebo emailem do čtyřiceti osmi
(48) hodin od prvního pokusu o oznámení o získání ceny nebo pokud skupina nevyplní, nepodepíše a nepředloží veškeré
dokumenty vyžadované pořadatelem do termínu stanoveného pořadatelem, případně pokud je odmítne vyplnit, podepsat či
předložit, může být taková skupina diskvalifikována. V takovém případě může pořadatel podle svého výhradního a
absolutního uvážení místo této skupiny vybrat jinou soutěžní skupinu s druhým nejvyšším skóre (případně počtem hlasů),
která příslušnou cenu či ocenění obdrží.
11. CENY:
Jedna (1) velká cena: Tato cena zahrnuje následující:
a) Vystoupení v rámci velké ceny: Skupina, která získá velkou cenu, bude mít v roce 2017 živé vystoupení během
poločasu pravidelného sezónního utkání profesionální ligy amerického fotbalu na stadionu Hard Rock Stadium v Miami
Gardens na Floridě. Toto vystoupení je v další části tohoto dokumentu označováno jako „vystoupení v rámci velké
ceny”. Hlavní cena bude udělena skupině, nikoli jednotlivým členům skupiny. O datu, čase, délce a dalších
specifických požadavcích na vystoupení v rámci velké ceny rozhodne pořadatel podle svého výhradního a absolutního
uvážení. Pouze způsobilí členové skupiny, kteří jsou uvedeni v přihlášce, jsou způsobilí pro účast na vystoupení v
rámci velké ceny. Vzhledem k povaze ceny nemá prvek této ceny žádnou přibližnou maloobchodní hodnotu.
b) Cesta do Miami na Floridě (USA):Cena se skládá z cesty do Miami na Floridě pro skupinu, která získá velkou cenu
(až pro šest (6) členů skupiny) a příležitost vystoupit v rámci velké ceny. Pokud má vítěz velké ceny více než šest (6)
způsobilých členů skupiny, další způsobilí členové skupiny mohou do USA cestovat na své vlastní náklady (podle
dostupnosti).Hlavní cena bude udělena skupině, nikoli jednotlivým členům skupiny. Výběr způsobilých členů
skupiny, kteří podniknou cestu a budou čerpat požitky plynoucí z velké ceny, bude výlučně záležet na uvážení
zástupce skupiny a jakmile zástupce skupiny informuje pořadatele o totožnosti způsobilých členů skupiny, kteří budou
čerpat požitky plynoucí z velké ceny, žádný člen skupiny nebude moci být na seznam přidán ani z něho odstraněn bez
písemného schválení pořadatelem. K čerpání požitků plynoucích z velké ceny jsou způsobilí pouze členové
skupiny uvedení v přihlášce a účastníci vystoupení v rámci velké ceny. Manažeři skupiny, zástupci a další
podpůrný personál skupiny NEJSOU způsobilí k čerpání požitků plynoucích z velké ceny. Pro účast na cestě a
pro vystoupení v rámci velké ceny si každý člen skupiny musí do 31. července 2017 zařídit vystavení platného
cestovního pasu. Pro každého způsobilého člena skupiny, který má podle zástupce skupiny čerpat požitky plynoucí z
velké ceny (nejvýše šest (6) členů takové skupiny), cesta zahrnuje následující: Zpáteční cestu autobusem a letecky z
hlavního regionálního letiště vybraného zástupcem skupiny do Miami na Floridě, USA (všichni členové skupiny musí
cestovat stejným spojem, odjíždět a vracet se z/do stejného místa a využít vlastní dopravu pro cestu na letiště a zpět
do místa bydliště); ubytování na tři noci / čtyři dny v prvotřídním hotelu Seminole Hard Rock Hotel and Casino v
Hollywood na Floridě (nejvýše tři (3) dvoulůžkové pokoje); každé ráno snídaně; výlet katamaránem na pobřeží Fort
Lauderdale; až šest (6) lístků na příslušné profesionální utkání profesionální ligy amerického fotbalu, při němž
proběhne vystoupení v rámci velké ceny; zpáteční pozemní přepravu mezi letištěm a hotelem; zpáteční pozemní
dopravu mezi hotelem a místem vystoupení v rámci velké ceny (včetně vybavení) a 250 USD na výdaje pro každého
člena skupiny, kterého určí vedoucí skupiny a který bude čerpat požitky z velké ceny. Pokud má vítěz velké ceny
bydliště v Miami nebo v okruhu do sta (100) mil od Miami, může místo zpáteční letecké přepravy pro členy skupiny
získat zpáteční přepravu limuzínou do hotelu a/nebo pořadatel může podle svého výhradního uvážení nahradit další
část ceny cenou jinou. V žádném případě nedojde k vyplacení případného rozdílu mezi přibližnou maloobchodní
hodnotou a skutečnou hodnotou obdržené velké ceny. Od každého člena skupiny, která získá velkou cenu, lze před
předáním výhod plynoucích z velké ceny a před účastí na vystoupení v rámci velké ceny požadovat podpis
dodatečných postoupení publicity/závazků/práv. Cesta se musí uskutečnit během pravidelné sezóny profesionální
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fotbalové ligy 2017, a to v termínu domácího zápasu na stadionu Hard Rock Stadium v Miami Gardens na
Floridě, jak může určit pořadatel. Datum odjezdu bude záviset na místě bydliště vítěze velké ceny. Pokud bude
kterýkoli člen skupiny v zemi svého pobytu považován za nezletilého, může jeden (1) rodič nebo zákonný
zástupce této osoby ve skupině doprovázet skupinu jako doprovod pro všechny nezletilé osoby ve skupině a
může se účastnit velké ceny. Ostatní rodiče a zákonní zástupci mohou skupinu doprovázet na vlastní náklady.
Přibližná maloobchodní hodnota („ARV“) cestovního balíčku v rámci velké ceny představuje šest tisíc tři sta devět
amerických dolarů (6 309,00 USD) pro každého způsobilého člena skupiny, který bude cestovat, a nejvýše třicet sedm
tisíc osm set padesát čtyři americké dolary (37 854,00 USD) pro skupinu, pokud bude cestovat šest (6) způsobilých
členů. Přibližná maloobchodní hodnota ARV je založena na průměrných nákladech na leteckou přepravu v
ekonomické třídě z hlavních mezinárodních letišť do Miami a vzorovým místem odletu je Londýn. Skutečná hodnota
velké ceny se může měnit v závislosti na místě odletu, datu rezervace, počtu cestujících členů skupiny, cenách letenek
v době cesty a dalších faktorech. Skupina ani žádný člen skupiny nemá nárok na úhradu rozdílu, pokud bude jaký,
mezi uváděnou a skutečnou hodnotou velké ceny.
c) Příspěvek od pořadatele nepřesáhne dvacet pět tisíc amerických dolarů (25 000,00 USD) na náklady a výdaje na
výrobu hudebního videoklipu pro hudební vystoupení skupiny, která získá velkou cenu. Příspěvek pořadatele na
výrobní náklady takového hudebního videoklipu budou ze strany pořadatele podléhat schválení všech výrobních prvků
tohoto hudebního videoklipu, mimo jiné obsahu a formátu hudebního videoklipu, všech osob, které se na jeho výrobě
budou podílet, ověření práv duševního vlastnictví souvisejícího s hudebním videoklipem a kontrolou výrobních
nákladů. Tento příspěvek získá skupina s tím, že bude předán zástupci skupiny, který ponese odpovědnost za využití
těchto finančních prostředků k úhradě výrobních nákladů souvisejících s hudebním videoklipem dle svého uvážení.
Pořadatel neponese odpovědnost za případy, kdy tyto prostředky nebudou tímto zástupcem skupiny řádně vynaloženy
k úhradě výrobních nákladů na hudební videoklip. Hudební videoklip se podle výlučného a absolutního uvážení
pořadatele může objevit ve video systému Hard Rock in-café ve vybraných provozovnách Hard Rock Cafe, a to po
období určené pořadatelem podle jeho výlučného a absolutního uvážení.
Maximální potenciální celková hodnota velké ceny činí šedesát dva tisíce osm set padesát čtyři americké dolary (62
854,00 USD).
Čtyři (4) ceny pro regionální vítěze (jedna pro každý region):Každá cena, kterou získá skupina, zahrnuje následující:
Balíček hudebních nástrojů společnosti Fender včetně vybraných hudebních produktů společnosti Fender (vybere
pořadatel podle svého výlučného a absolutního uvážení) a jeden tisíc (1 000) CD s hudbou skupiny od společnosti Bison
Disc. Přibližná maloobchodní hodnota: dva tisíce pět set amerických dolarů (2 500,00 USD).
Maximální potenciální celková hodnota ceny pro každého regionálního vítěze činí dva tisíce pět set amerických dolarů (2
500,00 USD).Maximální celková hodnota všech cen pro regionální vítěze činí deset tisíc amerických dolarů (10 000,00
USD).
Ceny pro regionální finalisty
Každá cena pro regionálního finalistu se bude skládat z částky v hotovosti ve výši jednoho tisíce amerických dolarů (1
000,00 USD) (nebo ekvivalentní částky v místní měně) pro každou způsobilou regionální finálovou skupinou v každé místní
soutěžní lokalitě, kterou získá od organizátora místní soutěže za příslušnou účastnickou lokalitu, nikoli od pořadatele.
Každý člen místní skupiny, potvrzené jako regionální finalista obdrží „cenu pro regionálního finalistu”. Cena pro
regionálního finalistu představuje peněžní částku vypočítanou vydělením 1 000 dolarů (nebo ekvivalentu této částky v
místní měně na základě místní soutěžní lokality regionální finálové skupiny) počtem členů regionální finálové skupiny.
Celková přibližná hodnota všech cen pro regionální finalisty udělených způsobilým členům regionální finálové skupiny se
různí v závislosti na počtu způsobilých členů skupiny, ale nebude přesahovat 1 000 dolarů na celou regionální finálovou
skupinu. Každá cena pro regionálního finalistu bude předána zástupci skupiny, který ponese odpovědnost za rozdělení
ceny způsobilým členům skupiny dle svého uvážení. Pořadatel ani účastnická lokalita neponesou odpovědnost za případy,
kdy takové ceny nebudou zástupcem skupiny řádně rozděleny mezi správné členy skupiny.
12. DANĚ:
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a) Pokud se vítěz velké ceny nachází na území Spojených států (dle nařízení amerického Ministerstva financí IRS
[„směrnice IRS“]), přibližná maloobchodní hodnota velké ceny se může pohybovat od deseti tisíc čtyř set sedmdesáti
pěti amerických dolarů a šedesáti sedmi amerických centů (10 475,67 USD) do šedesáti dvou tisíc osmi set padesáti
čtyř amerických dolarů (62 854,00 USD) v závislosti na počtu členů skupiny, které zástupce skupiny vybral, aby čerpali
požitky plynoucí z velké ceny. Udělení velké ceny vítězi velké ceny a příslušná přibližná maloobchodní hodnota budou
nahlášeny úřadu IRS, jak to vyžadují zákony USA. Pokud se kterýkoli vítěz velké ceny nachází mimo Spojené státy
(jak to stanoví předpisy IRS) a od pořadatele bude požadováno, aby zadržel federální srážkovou daň USA z velké
ceny (a tento takovou daň zaplatil přímo úřadu IRS) (tj. skupina je „mezinárodním vítězem“), pořadatel poskytne
dodatečnou cenu jako příspěvek na platbu daně („cena jako mezinárodní daňová pomoc“) v souvislosti s takovým
mezinárodním vítězem, která bude použita na úhradu federální srážkové daně USA. Výše takové ceny jako
mezinárodní daňové pomoci bude rovna částce, jejíž srážka je od pořadatele požadována podle federálních daňových
zákonů a předpisů USA a která se může pohybovat v rozmezí od čtyř tisíc čtyř set osmdesáti devíti amerických dolarů
a padesáti šesti amerických centů (4 489,56 USD) do dvaceti šesti tisíc devíti set třiceti sedmi amerických dolarů a
třiceti šesti amerických centů (26 937,36 USD) v závislosti na počtu členů skupiny vybraných zástupcem skupiny k
čerpání požitků plynoucích z velké ceny. V žádném případě tato daň nepřekročí částku 26 937,36 amerických dolarů.
V případě že velkou cenu získá mezinárodní vítěz, přibližná maloobchodní hodnota velké ceny (včetně ceny jako
mezinárodní daňové pomoci) se může pohybovat od čtrnácti tisíc devíti set šedesáti pěti amerických dolarů a dvaceti
tří amerických centů (14 965,23 USD) do osmdesáti devíti tisíc sedmi set devadesáti jednoho amerického dolaru třiceti
osm amerických centů (89 791,38 USD) v závislosti na počtu členů skupiny vybraných zástupcem skupiny k čerpání
požitků plynoucích z velké ceny. Vítěz velké ceny ponese výhradní odpovědnost za úhradu jakýchkoliv daní splatných
v důsledku získání velké ceny bez ohledu na jakoukoliv cenu jako mezinárodní daňovou pomoc, kterou taková skupina
může získat. Hodnoty všech cen jsou vyjádřeny v amerických dolarech. Poznámka: Pokud je vítězem velké ceny
mezinárodní vítěz, skupina získá cenu jako mezinárodní daňovou pomoc jak za velkou cenu, tak i za cenu pro
regionálního vítěze. Pokud je vítězem velké ceny americký subjekt, skupina ponese odpovědnost za úhradu všech
daní jak za velkou cenu, tak i za cenu pro regionálního vítěze.
b) Pokud se vítěz regionální ceny nachází na území Spojených států (dle rozhodnutí úřadem IRS), přibližná
maloobchodní hodnota ceny pro regionálního vítěze činí 2 500,00 USD. Ocenění pro regionálního vítěze bude hlášeno
úřadu IRS, jak to vyžadují zákony Spojených států amerických. Pokud bude kterýkoli vítěz regionální ceny nachází
mimo Spojené státy (jak to stanoví předpisy IRS) a od pořadatele bude požadováno, aby zadržel federální srážkovou
daň USA z této ceny (a zaplatil takovou daň přímo úřadu IRS) (tj. skupina je mezinárodním vítězem), pořadatel
poskytne cenu jako mezinárodní daňovou pomoc jako příspěvek na platbu daně v souvislosti s takovým mezinárodním
vítězem, která bude použita na platbu federální srážkové daně USA. Výše takové daňové pomoci u mezinárodní ceny
bude rovna částce, jejíž zadržení je po pořadateli požadováno podle federálních daňových zákonů a předpisů USA.
Tato pomoc v žádném případě nepřekročí částku 1 071,43 amerických dolarů. V případě, že mezinárodní vítěz získá
cenu pro regionálního vítěze, přibližná maloobchodní hodnota ceny pro tohoto vítěze (včetně ceny jako mezinárodní
daňové pomoci) činí tři tisíce pět set sedmdesát jeden americký dolar a čtyřicet tři americké centy (3 571,43
USD).Vítěz regionální ceny ponese výhradní odpovědnost za úhradu jakýchkoli daní splatných v důsledku získání
regionální ceny bez ohledu na jakoukoli cenu jako mezinárodní daňovou pomoc, kterou taková skupina může získat.
c) Každá skupina nebo člen skupiny ponese výhradní odpovědnost za všechny federální, provinční, místní a jiné daňové
povinnosti, zejména daně z prodeje a využívání prostředků, daně za zboží a služby, spotřební daně, daně z příjmu a
srážková daň USA, cla, poplatky a podobné částky související s cenou skupiny nebo cenou pro člena skupiny, přijetím
nebo využíváním ceny podle tohoto dokumentu a příslušného případu. Pokud potenciální vítěz nebude „daňovým
rezidentem USA“ (jak jej definují daňové zákony USA) a pořadatel bude nucen strhnout z ceny federální srážkovou
daň USA (a zaplatit takovou částku přímo daňové správě USA (United States Internal Revenue Service) a pokud není
shora v souvislosti s jakoukoli daňovou pomocí u mezinárodní ceny uvedeno jinak, bude takový potenciální vítěz
muset zaplatit pořadateli zákonem požadovanou částku srážkové daně dříve, než bude moci potenciální vítěz
příslušnou cenu obdržet, případně lze dle pořadatelovy volby částku jakéhokoli dobropisu vydaného jako součást ceny
nebo získaných peněz v hotovosti snížit o částku zákonem požadovanou jako srážkovou daň. Bude-li taková částka
vyžadována, její nezaplacení do termínu stanoveného pořadatelem bude mít za následek diskvalifikaci potenciálního
vítěze. Bez ohledu na uvedené platby ponese každý vítěz výhradní odpovědnost za úhradu jakýchkoli daní splatných v
důsledku získání ceny. Hodnoty všech cen jsou vyjádřeny v amerických dolarech, pokud není uvedeno jinak.
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13. POUŽITÍ/VLASTNICTVÍ KREATIVNÍCH MATERIÁLŮ: Pokud jde o použití a vlastnictví všech kreativních materiálů, na
základě účasti v soutěži každá soutěžící skupina a každý člen skupiny bere na vědomí a souhlasí s následujícím:
a) práva každé skupiny a každého člena skupiny a pořadatele budou zřízena na základě základě podmínek těchto
oficiálních pravidel (včetně jakýchkoliv požadavků soutěže s živými vystoupeními) a na základě obsahu jakýchkoli
postoupení nebo místopřísežných prohlášení vyhotovených podle požadavků oficiálních pravidel;
b) pokud to zákon nezakazuje, pořadatel a jím určené osoby mohou používat, kopírovat, vydávat, nahrávat na
videopásek, vysílat, šířit a jinak veřejně předvádět všechny prvky kreativních materiálů skupiny a audiovizuálních
záznamů pořízených z vystoupení skupiny během soutěže a vystoupení v rámci velké ceny nebo v jakémkoli
hudebním videoklipu vytvořeném v rámci jakékoli ceny udělené podle tohoto dokumentu, stejně tak i název skupiny a
jméno každého člena skupiny, adresu [město a stát/provincie], životopisné údaje, prohlášení, hlas, fotografii a jinou
podobiznu, zcela nebo z části, v jakýchkoliv a všech médiích známých v současnosti nebo později, a to trvale v rámci
celosvětového prostoru a výhradně v souvislosti s reklamou a propagací pořadatele, soutěžních subjektů,
vystoupeními v rámci velké ceny nebo provádění této soutěže bez oznámení a bez náhrady jakéhokoli druhu pro
skupinu, kteréhokoli člena skupiny nebo jakoukoliv třetí stranu; pořadatel si vyhrazuje trvale všechna práva, mimo jiné
právo na reprodukování, pozměňování, doplňování, editaci, úpravu, oříznutí a použití kreativních materiálů a záznamů
pořízených z vystoupení skupiny během soutěže a z jakýchkoli vystoupení v rámci velké ceny i veškerých hudebních
videoklipů vytvořených v rámci jakékoli ceny udělené podle tohoto dokumentu, v souvislosti s reklamou a propagací
pořadatele, soutěžních subjektů a/nebo vystoupení v rámci velké ceny nebo v jakémkoli hudebním videoklipu
vytvořeném v rámci jakékoli ceny udělené podle tohoto dokumentu;
c) pořadatel se nezavazuje považovat kreativní materiály za důvěrné a pořadatel neučinil žádné jiné předchozí pobídky,
sliby či ujištění vůči členovi(ům) skupiny nebo skupině(ám) ohledně kreativních materiálů s výjimkou skutečností
uvedených v oficiálních pravidlech.
d) účast každé soutěžící skupiny v této soutěži a s tím spojené předložení kreativních materiálů každé skupiny pořadateli
nebude žádným způsobem omezovat či zmenšovat práva pořadatele související s kreativními materiály předloženým
jinými skupinami nebo členy skupiny, případně jinak nezávisle vyvinutými, vytvořenými či použitými pořadatelem, ani
jejich použití, a to jak před, tak i po předložení zde uvedených kreativních materiálů každé skupiny, přičemž pořadatel
nebude mít žádné závazky vůči každé skupině a členovi skupiny v souvislosti s takovými jinými kreativními materiály.
V souvislosti s tím každá soutěžící skupina a člen skupiny bere na vědomí, že použití jiných materiálů obsahujících
prvky podobné či shodné s těmi, které jsou obsaženy v kreativních materiálech skupiny, pořadatelem nedává soutěžící
skupině nebo členovi skupiny právo na jakoukoli náhradu, pokud má pořadatel nezávislé právo na použití takových
jiných materiálů.
14. VŠEOBECNÁ OMEZENÍ/PODMÍNKY CENY: Každý člen skupiny, která se může stát vítězem velké ceny, musí vlastnit
platný cestovní pas, a to do termínu, který je pro příslušnou cenu stanoven v těchto oficiálních pravidlech, a dále musí mít
jakékoli jiné nezbytné cestovní doklady (včetně požadovaných víz) a nesmí být omezen v možnosti cestovat ve smyslu
tohoto dokumentu. Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat vítěznou skupinu velké ceny, pokud všichni členové
nebudou do požadovaného data vlastnit platný cestovní pas. Pořadatel neponese odpovědnost v případě, že kterémukoli
členovi skupiny, která získá velkou cenu, bude odepřen vstup do Spojených států amerických nebo z jakéhokoliv důvodu
návrat do jeho země trvalého pobytů takovém případě ponese za jakékoli dodatečné výdaje výhradní odpovědnost
příslušný člen skupiny. Pokud bude kterémukoli členovi skupiny, která získá velkou cenu, odepřen vstup do Spojených
států amerických, může být vítěz velké ceny diskvalifikován a velká cena může zcela nebo z části propadnout podle
výlučného a absolutního uvážení pořadatele. Pořadatel může pomoci při zajištění různých cestovních dokladů včetně víz,
ale každý člen skupiny, která získala velkou cenu, musí spolupracovat a včas odevzdat řádně vyplněné potřebné
dokumenty, aby bylo možné včas a v souladu s právním řádem zajistit dopravu do/z Miami ve Spojených státech
amerických. Velká cena může zcela nebo z části a podle výlučného a absolutního uvážení pořadatele propadnout, pokud
tato skupina nebo její členové, zaměstnanci či zástupci nebudou s pořadatelem spolupracovat na plánování a přípravě
cesty na velkou cenu nebo k vystoupení v rámci velké ceny, případně na přípravě jakéhokoli hudebního videoklipu
vytvořeného v rámci ceny udělené podle tohoto dokumentu. Změna plánovaných aktivit je vyhrazena. Pořadatel si
vyhrazuje právo změnit/přidat součásti cestovního harmonogramu a vystoupení v rámci velké ceny. Letenky a hotelové
ubytování závisí na výlučném a absolutním uvážení pořadatele. Každý člen skupiny, která získala velkou cenu, si musí
cestu dojednat se zástupcem pořadatele nejméně čtyřicet pět (45) kalendářních dnů před datem odletu stanoveným
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pořadatelem.Za veškeré poplatky za stravu, daně, spropitné, pojištění, neočekávané výdaje (včetně výdajů na minibar a
pohoštění), poplatky za telefon, přepravu mezi letištěm a trvalým bydlištěm pro každého člena skupiny a další výdaje, které
nejsou konkrétně uvedeny v těchto oficiálních pravidlech, nese výhradní odpovědnost každý člen skupiny. Každý člen
skupiny, která získala velkou cenu, musí dodržovat všechny požadavky hotelu v souvislosti s příjezdem, mimo jiné
předložení běžně užívané kreditní karty. Dostupnost všech prvků velké ceny je vyhrazena. Pořadatel nenese odpovědnost
za zrušení jakýchkoliv vystoupení v rámci velké ceny, naplánovaných akcí nebo cesty, které jsou mimo jeho kontrolu,
včetně případů fotce Majere, jako jsou zásahy vyšší moci, požár, záplavy, sopečné erupce, extrémní počasí, mimo jiné
hurikány, zemětřesení, sněžné bouře, tornáda, válečné konflikty, terorismus nebo teroristické hrozby, vládní předpisy,
občanské nepokoje, katastrofy nebo jiné ztráty na životech, stávky nebo hrozby stávkou, výpadky dodávek elektrického
proudu nebo podobné příčiny mimo kontrolu pořadatele, které způsobí, že je plnění závazku pořadatele podle těchto
oficiálních pravidel pro pořadatele nezákonné, nemožné nebo obchodně neproveditelné. V případě, že jakýkoliv prvek ceny
nebude k dispozici (včetně vystoupení v rámci velké ceny), budou stále nabízeny všechny ostatní prvky ceny (nebo může
být naplánována náhradní destinace) a za nedostupný prvek(y) nebude vítězi ceny nebo kterémukoliv členovi skupiny
vyplacena žádná náhrada.Za jakýkoli prvek ceny není povolen žádný převod, náhrada nebo výplata hotovostního
ekvivalentu s výjimkou výlučného a absolutního uvážení pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit cenu nebo prvek
ceny stejnou nebo vyšší peněžní hodnotou (ať již v hotovosti nebo jinak), pokud cena nebo prvek ceny nelze z jakéhokoli
důvodu udělit popsaným způsobem. Pokud se jakákoli cena vrátí jako nedoručitelná, propadne nebo bude odmítnuta, může
být důsledkem diskvalifikaci a jako potenciální vítěz může být vybrán alternativní vítěz, pokud to čas dovolí.
15. PODMÍNKY SOUTĚŽE: pokud jeden nebo více členů skupiny, která se stane vítězem velké ceny, nemůže nebo odmítne
cestovat do Spojených států amerických, případně nespolupracuje při výrobě, vysílání nebo distribuci jakéhokoli hudebního
videoklipu vytvořeného v rámci jakékoli ceny udělené podle tohoto dokumentu nebo nedodržuje oficiální pravidla (včetně
požadavků soutěže s živými vystoupeními), celá skupin, která se stane vítězem velké ceny, může být podle výlučného a
absolutního uvážení pořadatele diskvalifikována. Účastí v soutěži každá skupina a každý člen skupiny souhlasí s tím, že:(a)
se na tuto soutěž a na jejich účast v této soutěži bez ohledu na zemi původu nebo trvalé bydliště skupiny a/nebo každého z
jejích členů budou vztahovat pouze zákony Spojených států, (b) budou vázáni těmito oficiálními pravidly a jakýmikoliv
dalšími dokumenty požadovanými pořadatelem (mimo jiné přihláškou a jakýmikoliv požadovanými postoupeními a
místopřísežnými prohlášeními) a rozhodnutími pořadatele, organizátora místní soutěže a jakýmikoliv porotci uvedenými v
této přihlášce a zříkají se jakéhokoliv práva napadat dvojznačnost v této soutěži, oficiálních pravidlech (včetně jakýchkoliv
požadavků na soutěž s živými vystoupeními) nebo jakýchkoliv jiných dokumentech požadovaných pořadatelem (mimo jiné
přihláška a jakákoliv požadovaná postoupení a místopřísežná prohlášení), (c) odškodní, budou hájit a ochrání před újmou
soutěžní subjekty a jejich příslušné vedoucí pracovníky, členy představenstva, zaměstnance, akcionáře, představitele a
zástupce (společně dále jen „chráněné strany“) před jakýmikoliv a všemi odpovědnostmi, nároky, ztrátami, škodami,
požadavky, žalobními důvody, pokutami a výdaji (včetně poplatků za přiměřenou právní pomoc) vyplývajícími či
souvisejícími s jakýmkoliv prohlášením, jednáním nebo nečinností skupiny, kteréhokoli člena skupiny nebo kteréhokoli
člena skupiny nesoutěžícího v soutěži, případně jakékoliv osoby přidružené ke skupině (společně dále jen „nesoutěžící
osoby“) během nebo v souvislosti s účastí skupiny nebo člena skupiny v soutěži a/nebo jakýmkoliv porušením či údajným
porušením těchto oficiálních pravidel nebo jakýchkoliv jiných dokumentů požadovaných pořadatelem nebo souvisejících s
kreativními materiály včetně jakéhokoliv jejich použití a (d) nepodá žalobu a neodvolatelně a bezpodmínečně zbaví
chráněné strany jakýchkoliv a všech závazků, nároků a požadavků jakéhokoliv druhu či jakékoliv povahy, zříká se jich a
navždy je ruší, a to podle zákona nebo podle práva spravedlnosti, ať již jsou známé nebo neznámé, které kdy skupina,
kterýkoli člen skupiny nebo jakákoliv nesoutěžící osoba (nebo kterýkoliv z jejich následovníků ve vlastnickém podílu, dědiců
a/nebo zástupců) měla či má nebo může v budoucnosti mít vůči chráněným stranám, mimo jiné nároků vzniklých či
souvisejících s osobní újmou (včetně smrti) a/nebo poškozením, krádeží nebo jakoukoliv jinou újmou vyplývající zcela nebo
částečně, přímo či nepřímo, z účasti v soutěži nebo jakékoliv činnosti se soutěží související (zejména včetně cesty a
kteréhokoliv vystoupení v rámci velké ceny a jakéhokoli hudebního videoklipu vytvořeného v rámci jakékoli ceny udělené
podle tohoto dokumentu), přijetí, držení, zneužití, nesprávného udělení, neudělení či užívání ceny a/nebo uplatnění
kteréhokoliv z práv udělených touto přihláškou (mimo jiné použití a využívání kreativních materiálů a jakýchkoliv jiných
videoklipů a nahrávek pořízených při vystoupení skupiny během soutěže nebo vystoupení v rámci Velké ceny, případně v
jakémkoli hudebním videoklipu vytvořeném v rámci jakékoli ceny udělené podle tohoto dokumentu a každého jména
skupiny, jména členů skupiny, adresy [město a stát/provincie], životopisných údajů, prohlášení, hlasu, fotografie a/nebo jiné
podobizny).
16. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: Soutěžní subjekty nenesou odpovědnost za nečitelné, zkomolené, porušené, poškozené,
ztracené, opožděné, špatně adresované, nedoručitelné či neúplné přihlášky, kreativní materiály, soutěžní písně, nebo
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online hlasování, ať již z titulu systémových chyb, lidských chyb či selhání nebo vadných přenosů nebo jiných
telekomunikačních závad nebo rušení či závad a rušení jiného typu a/nebo nedoručeného hlasování nebo bonusového
hlasování kvůli jakékoli chybě jakéhokoli hardwaru nebo softwaru, ztracených nebo nedostupných síťových připojení nebo
neúplných či vadných počítačových nebo telefonických přenosů, typografických, systémových či lidských chyb či selhání
nebo poruch nebo v důsledku jakékoli jiné chyby či problému jakéhokoli druhu souvisejícího nebo spojeného s touto
soutěží, ať již jde o technické, mechanické, typografické, tiskové, lidské či jiné chyby, zejména chyby či problémy, které se
mohou vyskytnout v souvislosti s organizací soutěže, sběrem a zpracováním přihlášek, kreativních materiálů a soutěžních
písní a/nebo posouzením soutěže, hlasováním, vyhlášením ceny nebo vítěze nebo v jakýchkoli jiných materiálech
souvisejících se soutěží. Pořadatel může skupině nebo členovi skupiny zakázat účast v soutěži nebo získání ceny, pokud
podle svého výlučného a absolutního uvážení rozhodne, že se uvedená skupina nebo člen skupiny, či kdokoli vystupující
na koncertě s takovou skupinou či členem skupiny, pokouší podkopat legitimní provádění soutěže podvodem, nabouráním
systémů, podvodem či nečestným hlasováním či praktikami posuzování, případně má v úmyslu rozčílit, zneužit, ohrozit
nebo obtěžovat ostatní účastníky, jakékoli porotce nebo zástupce pořadatele. Pokud nebude z jakéhokoli důvodu možné
provést jakoukoli část této soutěže podle plánu, zejména kvůli infekci počítačovými viry, drobným závadám v programu,
narušením, neoprávněným zásahem, podvodem nebo z jakýchkoli jiných příčin mimo přiměřenou kontrolu pořadatele, které
naruší nebo nepříznivě ovlivní organizaci, bezpečnost, čestnost, bezúhonnost nebo správné provádění soutěže, pořadatel
si vyhrazuje právo podle svého výlučného a absolutního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit soutěž a vybrat
potenciální vítězné skupiny buď pomocí (i) způsobilých hlasů nebo skóre porotců (dle příslušného případu) přijatých do dne
zrušení/pozastavení nebo (ii) podle výlučného a absolutního uvážení pořadatele. UPOZORNĚNÍ: JAKÝKOLI POKUS ZE
STRANY ÚČASTNÍKA NEBO KOHOKOLI JINÉHO O ÚMYSLNÉ POŠKOZENÍ JAKÉKOLI STRÁNKY, STRÁNKY
SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ NEBO HYPERTEXTOVÝCH ODKAZŮ TÝKAJÍCÍCH SE SOUTĚŽE NEBO ÚČASTI SKUPINY V TÉTO
SOUTĚŽI, NEBO O PODKOPÁNÍ LEGITIMNÍHO PROVÁDĚNÍ SOUTĚŽE MŮŽE BÝT PORUŠENÍM TRESTNÍCH A
OBČANSKOPRÁVNÍCH ZÁKONŮ A POKUD BY SE TAKOVÝ POKUS USKUTEČNIL, POŘADATEL SI VYHRAZUJE
PRÁVO USILOVAT O NÁPRAVU A ODŠKODNĚNÍ (VČETNĚ PŘIMĚŘENÝCH NÁKLADŮ NA PRÁVNÍ POMOC) OD
JAKÉKOLI TAKOVÉ OSOBY V MAXIMÁLNÍM ZÁKONEM DOVOLENÉM ROZSAHU VČETNĚ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ.
17. RŮZNÁ USTANOVENÍ: Neplatnost nebo nevymahatelnost kteréhokoli ustanovení těchto oficiálních pravidel nebo jakékoli
přihlášky, postoupení nebo jakéhokoli dokumentu požadovaného touto přihláškou neovlivní platnost ani vymahatelnost
jakýchkoli jiných zbývajících ustanovení. V případě, že bude rozhodnuto o neplatnosti nebo jiné nevymahatelnosti či
nezákonnosti jakéhokoli ustanovení, tato oficiální pravidla (a přihláška, postoupení nebo jakýkoli jiný dokument dle
příslušného případu) zůstanou jinak účinné a budou vykládány v souladu s podmínkami těchto oficiálních pravidel, jako
kdyby v nich neplatné či nezákonné ustanovení obsaženo nebylo. Všechny požadavky soutěže s živými vystoupeními jsou
začleněny do těchto oficiálních pravidel, jako kdyby byly uvedeny v plném rozsahu. Oficiální pravidla (včetně veškerých
požadavků soutěže s živými vystoupeními) a jakékoliv jiné dokumenty požadované pořadatelem představují celé ujednání
a dohodu mezi každou skupinou, členem skupiny a pořadatelem. Mezi každou skupinou nebo členem skupiny a
pořadatelem neexistuje žádná jiná dohoda, písemná či ústní, výslovná či nepřímá, ohledně kreativních materiálů, oficiálních
pravidel nebo této soutěže. Jakákoli úprava, vzdání se či ukončení platnosti ustanovení těchto oficiálních pravidel nebo
takových dalších dokumentů musí být písemně schváleno pořadatelem. V případě nesrovnalosti nebo rozporu mezi
podmínkami přihlášky nebo jakýchkoliv požadavků soutěže s živými vystoupeními a těmito oficiálními pravidly budou
určující oficiální pravidla. Přestože mohou být tato oficiální pravidla (včetně jakýchkoliv požadavků soutěže s živými
vystoupeními) k dispozici ve více jazycích, anglická verze těchto oficiálních pravidel bude určující v případě jakéhokoliv
rozporu nebo rozdílu mezi anglickou verzí a jakoukoliv verzí v jiném jazyce. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli podle
svého výlučného a absolutního uvážení provést změnu, přidání, odstranění, úpravu či doplnění těchto oficiálních pravidel
(včetně jakýchkoliv požadavků soutěže s živými vystoupeními).Všechna pořadatelova rozhodnutí jsou konečná a závazná.
18. OSOBNÍ ÚDAJE: Vstupem do soutěže souhlasí každá skupina a každý člen skupiny se shromažďováním, používáním a
zpřístupněním svých osobních informací shromážděných pořadatelem a jeho oprávněnými zástupci či představiteli v
souvislosti se soutěží a pro účely organizace této soutěže. Každá skupina a každý člen skupiny dále souhlasí s trvalým
užíváním jména takové skupiny a člena skupiny, adresy [město a stát/provincie], životopisných údajů, prohlášení, hlasu,
fotografie a/nebo jiné podobizny na jakékoli webové stránce nebo webových stránkách sociálních médií souvisejících s
pořadatelem při vystoupeních v rámci velké ceny, v jakýchkoli hudebních videoklipech vytvořených v rámci ceny udělené
podle tohoto dokumentu, a jinak v souvislosti s prováděním či propagací soutěže, vystoupení v rámci velké ceny, v
jakémkoli hudebním videoklipu vytvořeném v rámci ceny udělené podle tohoto dokumentu, a soutěžních subjektů, a to bez
dalšího oznámení nebo náhrady. Bylo odsouhlaseno, že všechny osobní údaje shromážděné v průběhu soutěže mohou být
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přeneseny do USA k účelům uvedeným v této přihlášce. Informace o způsobu nakládání s vašimi osobními údaji naleznete
na adrese http://www.hardrock.com/privacy/privacy.aspx.
19. SPORY: Pokud to není zakázáno, každá skupina a každý člen skupiny souhlasí s tím, že:(1) jakékoli a všechny spory,
nároky a případy žalob vzniklých nebo souvisejících s touto soutěží nebo jakoukoli udělenou cenou budou řešeny
individuálně bez uchýlení se k jakékoli formě hromadné žaloby, a to výlučně příslušnými federálními nebo státními soudy
nacházejícími se ve státě Florida, USA, (2) jakékoli a všechny nároky, rozsudky a výroky budou omezeny na skutečně
vzniklé drobné výdaje včetně nákladů spojených se vstupem do této soutěže, ale v žádném případě ne na náklady na
právní pomoc a (3) za žádných okolností nebude žádné skupině nebo členu skupiny povoleno, aby získal ocenění, přičemž
se každá skupina a člen skupiny tímto vzdává veškerých práv nárokovat si nepřímé, trestní, náhodné a následné škody a
jakékoli dalších škody a jakýchkoli a všech práv na násobně či jinak zvýšené odškodnění než za skutečné drobné hotové
výdaje vůči jakýmkoli soutěžním subjektům. Všechny záležitosti týkající se výkladu, platnosti, interpretace a vymahatelnosti
těchto oficiálních pravidel nebo práva a závazků každé skupiny, člena skupiny a pořadatele v souvislosti se soutěží se
budou řídit a budou vykládány v souladu se zákony státu Florida, aniž by tím nabyla účinnost jakákoli volba práva nebo
pravidla o mezinárodním právu soukromém (ať už státu Florida nebo jakékoli jiné jurisdikce), která by způsobila uplatnění
zákonů jakékoli jiné jurisdikce než státu Florida.
20. PRAVIDLA/SEZNAM VÍTĚZŮ: Nejaktuálnější verzi oficiálních pravidel nebo seznam vítězů si můžete prohlédnout na
adrese http://www.facebook.com/hardrock, případně zašlete e-mail na adresu customer_care@hardock.com a vyžádejte si
oficiální pravidla nebo seznam vítězů soutěže Hard Rock Rising® Battle of the Bands. Uveďte prosím „Rules“ (pravidla)
nebo „Winners List“ (seznam vítězů).Úplný seznam vítězů bude k dispozici přibližně 1. srpna 2017.
21. POŘADATEL: Hard Rock Cafe International (USA), Inc., 6100 Old Park Lane, Orlando, FL 32835 USA
22. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE: RPMC, 23975 Park Sorrento, Suite 410, Calabasas, CA 91302 USA
Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována nebo organizována následujícími platformami sociálních
médií ani s nimi nesouvisí: Facebook, Twitter, Instagram nebo jakákoli jiná platforma sociálních médií. Informace poskytujete
společnosti Hard Rock Cafe International (USA) Inc. a nikoliv společnosti Facebook, Twitter, Instagram nebo jiné platformě
sociálních médií. Vámi poskytnuté informace budou použity pouze v souladu s oficiálními pravidly této soutěže.
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