
Załącznik nr 1 do Regulaminu Uczestnictwa w wydarzeniu pn. „BITWA DJ” 

 

POJEDYNEK DJ 

Zasady Pojedynku DJ w ramach imprezy pn. „BITWA DJ”, dnia 02.07.2022 r.  

1. Organizatorem Pojedynku DJ  jest Urząd Gminy w Legnickim Polu raz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 

w  Legnickim Polu z siedzibą w Legnickim Polu przy ul. Plac Henryka Pobożnego 6.  

2. Pojedynek  DJ jest formą konkursową, skierowaną do DJ’ów zainteresowanych występem bez 

gwarantowanego honorarium i nie zarejestrowanych w żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami 

autorskimi (typu ZAIKS, STOART, etc.). 

 

WARUNKI UDZIAŁU W POJEDYNKU DJ 

1. Chcąc wziąć udział w konkursie, uczestnik – DJ musi wysłać  na adres mailowy  gokis_lp@wp.pl prawidłowo 

wypełniony Formularz Zgłoszeniowy (Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w wydarzeniu pn. „BITWA 

DJ”, dostępny na stronie www.gokis-legnickiepole.pl). Wysłanie Formularza Zgłoszeniowego oznacza 

zapoznanie się treścią Regulaminu i jego akceptację. 

2. Zgłoszenie do Pojedynku DJ  powinno być dokonane przez Wykonawcę, bez pośrednictwa agenta lub innych 

osób nie występujących na scenie. 

3. Zgłoszenie należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do 28.06.2022 r. do północy.  

4. Impreza pn. „BITWA DJ” odbędzie się dnia 02.07.2022 r. na Campingu w Legnickim Polu przy ul. Plan Henryka 

Brodatego 7, będącego pod zarządem GOKiS w Legnickiem Polu. Pojedynek będzie miał miejsce w godz. 17:00-

19:00 

5. Długość oraz dokładna godzina wystąpień będą podane 29.06. 2022 r. na stronie internetowej GOKiS oraz 

stronie FB. 

6. Wykonawcy niepełnoletni powinni dostarczyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na występ w ramach 

Pojedynku DJ.  

7. Wykonawcy oświadczają, iż posiadają majątkowe prawa autorskie do przekazywanych  materiałów 

promocyjnych i udzielają bezterminowej, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na wykorzystywanie ich w  celach 

marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji ich w mediach bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

8. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec GOKiS z tytułu naruszenia prawa (w 

szczególności dotyczących praw autorskich, zasad współżycia społecznego czy dóbr osobistych) Wykonawca 

zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą 

ochronę GOKiS przed takimi roszczeniami. 

9. Zasady głosowania konkursowego określone są w regulaminie ogólnym imprezy. 

 

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

Wykonawca, który zostanie zaakceptowany do udziału w Pojedynku DJ, otrzyma wsparcie Gminnego Ośrodka Kultury 

i Sportu w Legnickim Polu w zakresie: 

1. Organizator zapewnia scenę wraz z oświetleniem i obsługę, na której będą odbywały się występy 

konkursowe.  

2. Organizator umożliwia podłączenie sprzętu technicznego  Wykonawcy do systemu nagłośnieniowego lub 

udostępnienie CD-player’a.  

3. Organizator zapewnia garderobę oraz wodę. 

4. Organizator dba o bezpieczeństwo podczas całego wydarzenia. 

5. Organizator jest odpowiedzialny za wyłonienie laureatów w drodze konkursu.  

http://www.gokis-legnickiepole.pl/


6. Organizator odpowiedzialny jest za promocję wydarzenia. 

7. Organizator zapewnia nagrody za trzy pierwsze miejsca oraz nagrodę internautów. 

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do punktualnego rozpoczęcia występu i zachowania należytej staranności 

w  trakcie jego realizacji,  

2. Wykonawca we współpracy z koordynatorem GOKiS będzie promował imprezę dostępnymi kanałami takimi 

jak własna strona www, Facebook i inne. 

3. W dniu występu Wykonawca będzie stosował się do wskazówek GOKiS, mających na celu zapewnienie 

prawidłowego przebiegu i bezpieczeństwa koncertu oraz nie będzie przekazywał ze sceny treści naruszających 

prawo lub dobre obyczaje. 

4. Wykonawcy zobowiązują się zwrócić koszty organizacji występu, jeśli z przyczyn od nich zależnych odwołają 

występ lub z uwagi na ich działanie występ zostanie przerwany. 

5.  Wykonawcy korzystający z infrastruktury GOKiS (garderoby, sprzętu) odpowiadają za stan tej infrastruktury 

i w razie zniszczeń lub uszkodzeń zobowiązują się pokryć szkodę. 

6.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć najpóźniej w dniu występu wydrukowaną listę wykonywanych 

coverów składającą się z nazwy wykonawcy, tytułu utworu, autora muzyki i autora tekstu. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że podczas występu nie będzie przekazywał treści komercyjnych, reklamowych 

bądź promocyjnych oraz treści naruszających prawo lub dobre obyczaje. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. GOKiS zastrzega prawo do zmian w Zasadach Pojedynku DJ oraz jego ostatecznej interpretacji.  

2. W przypadku dużej ilości zgłoszeń GOKiS ma prawo wyboru wykonawców - DJ, które wezmą udział 

w  Pojedynku DJ. 

3. GOKiS zastrzega prawo do przesunięcia terminu występu lub jego odwołania z uwagi na wystąpienie 

nieprzewidzianych okoliczności oraz przerwania występu w przypadku naruszenia określonych zasad przez 

Wykonawcę. 


