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REGULAMIN Przeglądu Łowimy Talenty 
w ramach Maj Music Festiwal. 
I. Postanowienia ogólne 

1) Organizatorem Przeglądu Łowimy Talenty, przeznaczonego dla  amatorskich 
zespołów muzycznych, zwanego dalej Przeglądem, jest Verde Studio Sp. z o.o., z 
siedzibą w Katowicach 40-061, Gliwicka 9a, reprezentowana przez Dorotę Coghen – 
Prezesa Zarządu. 
 
2) Przegląd trwa od 19 stycznia 2009 do 9 maja 2009 roku. 
 
3) Przegląd organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
4) Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kc. 
 
5) W Przeglądzie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, a także członkowie 
jury oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny 
rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, 
rodziców małżonków, krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w 
stosunku przysposobienia. 
 
6) Przegląd nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1993 r. o grach i 
zakładach wzajemnych. 
 
7) Regulamin Przeglądu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie 
www.majmusic.pl 

 

II. Ogólne Zasady Przeglądu 
1) Przegląd skierowany jest do amatorskich zespołów muzycznych z województwa 
śląskiego i terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
2) Celem Przeglądu jest wyłonienie 12 zespołów, które zagrają na imprezie plenerowej 
7-8-9 maja 2009, w Katowicach, pt.: Maj Music Festival. Spośród 12 występujących 
zespołów zostanie wyłoniony najlepszy, który otrzyma nagrodę główną w postaci: 

 produkcja, nagranie, wydanie materiału muzycznego w formie debiutanckiego krążka,  
jego promocja, projekt okładki i materiałów promo oraz przygotowanie promocyjnej 
trasy koncertowej obejmującej 7 Klubów Muzycznych na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej. 
 

 Wydawca – Wytwórnia Muzyczna „W Moich Oczach”- www.wmoichoczach.com.pl. 
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 Projekt graficzny okładki  – Maciej Hajnrich, grafik-projektant  www.valpnow.com. 
 

3) Jury w składzie: 
Adam Złotorowicz – Antyradio, TVS Silesia 
Andrzej Kłodnicki – Ultramaryna 
Bartek Wnuk – Echo Miasta 
Marcin Babko – Gazeta Wyborcza, Muariolanza 
Mietall Waluś – Negatyw, Penny Lane, Lenny Valentino 
Przemek Myszor – Myslovitz, No!, No! No! 
Sławek Pakos – wytwórnia muzyczna W Moich Oczach 
Tomek Korgul – dyrektor artystyczny festiwalu, Impresariat Klubu Muzycznego 
Cogitatur 
 

 
4) W Przeglądzie wezmą udział zespoły, które spełnią następujące warunki:  
a) wysłanie pocztą na adres: 

Klub Muzyczny Cogitatur, Katowice 40-079, ul. Gliwicka 9a 
z dopiskiem - Łowimy Talenty 
 
zgłoszenia zawierającego: 
- 1 kopię  demo zawierającego przynajmniej 5 autorskich utworów 
- link do strony na „myspace.com” z udostępnionym materiałem muzycznym 
- historię formacji wraz z pełnym składem 
- raider i plan sceny 
- adres i telefon kontaktowy 

 
b) Zgłoszenie należy wysłać do 20 marca 2009. 
 
5) W Przeglądzie nie będą brały udziału zgłoszenia, w których podano niekompletne lub 
nieprawdziwe dane. 
 
6) Zgłoszenie udziału w Przeglądzie zgodnie z pkt II.4 oznacza akceptację niniejszego 
regulaminu. 

 
 

III. Terminarz, Etapy Przeglądu, zasady przyznania Nagrody 
Głównej  
 
1)  19 styczeń 2009  - ogłoszenie przeglądu – strona www.majmusic.pl, media 
 
2) I etap przeglądu Łowimy Talenty - do 20 marca 2009 – przyjmowanie zgłoszeń, 

datą wiążącą jest data stempla pocztowego. 
a) do dnia 25 marca 2009 wszystkie zgłoszone zespoły, wraz z linkami do stron na 
Myspace.com, zostaną przedstawione na stronie www.majmusic.pl. 
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b) od 25 marca do 25 kwietnia na www.majmusic.pl zostanie uruchomiona 
możliwość elektronicznego głosowania przez słuchaczy/fanów/odbiorców - 
plebiscytu pt. „wskaż nam talent” na ulubionego wykonawcę.  
 

Spośród typowanych zespołów –  trzy, które otrzymają największą ilość głosów przejdą 
do III etapu przeglądu – koncert na Maj Music Festiwal 7-8-9 maj 2009. 
 
Obowiązuje następująca zasada głosowania w Plebiscycie – 1 głos = 1 mail (obowiązek 
wypełnienia kwestionariusza do głosowania, dostępnego na www.majmusic.pl). Spośród 
osób biorących udział w Plebiscycie  „wskaż nam talent” na maj music festival zostaną 
rozlosowane nagrody – 5 pakietów płyt z wytwórni „W Moich Oczach” oraz 5 karnetów na 
koncerty w Klubie Muzycznym Cogitatur w okresie od 1 września do 31 grudnia 2009. 
 
3) II etap przeglądu Łowimy Talenty – zespoły zakwalifikowane przez Jury do 

przesłuchań w Klubie Muzycznym Cogitatur – www.cogitatur.pl, będą 
przesłuchiwane w następujących terminach: 
 
- 24 marzec ( wtorek) 2009– pierwszy dzień przesłuchań. Informacja do 10 
wytypowanych zespołów zostanie przesłana drogą pocztową i  mailem do dnia 10 
marca 2009 
- 31 marzec (wtorek) 2009– drugi dzień przesłuchań.  Informacja do 10 
wytypowanych zespołów zostanie przesłana drogą pocztową i mailem do dnia 21 
marca 2009   
- 7 kwiecień (wtorek ) 2009 – trzeci dzień przesłuchań. Informacja do 10 
wytypowanych zespołów zostanie przesłana droga pocztową i mailem do dnia 25 
marca 2009 
- 21 kwiecień (wtorek) 2009 – czwarty dzień przesłuchań. Informacja do 10 
wytypowanych zespołów zostanie przesłana drogą pocztową i mailem do dnia 10 
kwietnia 2009 
 
Na dzień przesłuchań każdy zespół musi przygotować 4 utwory. 

 
4)   26 kwiecień 2009 - ogłoszenie 9 zespołów zakwalifikowanych przez Jury do III 
etapu przeglądu – koncert na maj music festival  oraz ogłoszenie wyników plebiscytu 
słuchaczy/fanów/odbiorców  - wskaż nam talent– podanie 3 zespołów, które otrzymały 
największa ilość głosów i tym samym otrzymały możliwość przejścia do III etapu 
przeglądu. 
 
5)  III etap przeglądu Łowimy Talenty – 7,8,9 maj 2009, koncert 12 zespołów na maj 
music festiwal. 
Dokładna data i godzina koncertów wyłonionych zespołów zostanie podana drogą 
pocztową /mailową do 30 kwietnia 2009, zgodnie z danymi tele-adresowymi podanymi 
przez zespół przy zgłoszeniu. 
   
6)  IV etap przeglądu Łowimy Talenty – z grona zakwalifikowanych zespołów do III 
etapu przeglądu, jury na podstawie głosowania, większością głosów wybierze zwycięzcę 
przeglądu. 
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7) Nagroda Główna - Nagrodą Główną w przeglądzie jest: 

- koncert Laureata przed zespołem Hey 9 maja 2009 na maj music festiwal 
 
- produkcja, nagranie, wydanie materiału muzycznego w formie debiutanckiego 
krążka, promocja, projekt okładki oraz przygotowanie promocyjnej trasy koncertowej 
obejmującej 7 Klubów Muzycznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
Przyznane nagrody, w ramach niniejszego regulaminu, nie podlegają wymianie na 
inne lub ekwiwalent pieniężny. 
Nagroda główna zostanie sformalizowana stosowną umową z Organizatorem i 
Wydawcą do 20 maja 2009. 
Z odbioru nagrody zostanie sporządzony protokół podpisany przez osobę wskazaną 
przez Organizatora Przeglądu. 
Organizator Przeglądu zastrzega sobie prawo przeznaczenia, nieprzyznanych bądź 
nieodebranych nagród, na inne cele Organizatora konkursu. 

Komisja konkursowa - Jury przy przyznawaniu Nagrody Głównej weźmie pod uwagę 
następujące kryteria: 
a) aranżację muzyczną 
b) technikę wykonania 
c) staranną realizacje 

Uczestnik przeglądu i plebiscytu , poprzez przesłanie zgłoszenia, wyraża zgodę na 
przechowywanie danych osobowych przez Organizatora Przeglądu oraz publikację  
na stronie www.majmusic.pl. 
   

IV. Przetwarzanie danych osobowych 
1) Dane Uczestników Przeglądu i Plebiscytu będą przechowywane i przetwarzane 
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). 
2) Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Przeglądu i 
Plebiscytu będzie firma Verde Studio Sp. Zo.o z siedzibą w Katowicach, ul. Gliwicka 9a. 
3) Udział w Przeglądzie i Plebiscycie i podanie związanych z tym danych jest całkowicie 
dobrowolne. 
4) Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do uczestnictwa w 
konkursie.  
5) Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo wglądu do swoich danych 
oraz ich poprawiania. Dane zbierane są w celach marketingowych i handlowych. 
6) Organizator zastrzega sobie prawo podania do publicznej wiadomości danych 
osobowych zespołów na stronie, które otrzymają nagrody zakwalifikują się do kolejnych 
etapów oraz zespołu, który otrzyma Nagrodę Główną.  

 



  
 
 

  

Maj Music Festiwal 7-8-9 Maj 2009 
www.majmusic.pl 
 

Cogitatur Klub Muzyczny www.cogitatur.pl  
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Folkowej Pszczyna www.festiwalpszczyna.pl 

Strona | 5 V. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 
1) Każdy Uczestnik konkursu ma prawo złożenia reklamacji na piśmie do Organizatora 
konkursu pod adresem: Verde Studio Sp. Zo.o., Katowice , ul. Gliwicka 9a, w terminie 7 
dni od ogłoszenia listy osób nagrodzonych . 
2) Organizator Przeglądu jest zobowiązany do rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji w 
terminie 7 dni od daty ich otrzymania i powiadomienia składającego reklamację listem 
poleconym o sposobie jej załatwienia. 
 
 
 

VI. Postanowienia końcowe 
1) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru czy realizacji 
nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Przeglądu. 


