
Regulamin Konkursu Guitar Battle 2023 by ESP

1. Organizatorem konkursu Guitar Battle 2023 by ESP jest sklep muzyczny Guitar Center
(guitarcenter.pl) oraz firma Sound Service, dystrybutor gitar ESP / LTD w Europie. Patronat
medialny nad konkursem obejmuje Magazyn Gitarzysta.

2. Zadanie konkursowe

2.1.Konkurs skierowany jest do gitarzystów. Udział w konkursie polega na nagraniu przez
gitarzystę sola do jednej z trzech przygotowanych przez organizatora kompozycji lub
zaprezentowaniu całkowicie autorskiej kompozycji uczestnika. Kompozycja autorska nie
może być ona krótsza niż 2 minuty oraz dłuższa niż 5 minut.

2.2.Organizator wyklucza zgłoszenie przez uczestnika zaprezentowanie interpretacji
(coveru) utworu innego kompozytora.

2.3.Uczestnik nagrywa film, na którym gra swoją kompozycję lub solo. Film powinien zostać
nagrany "na tzw. setkę" tzn. bez cięć. Na filmie powinny być widoczne dłonie uczestnika.
Tempo podkładu musi pozostać niezmienione.

2.4.Oceniana będzie muzykalność, kreatywność oraz technika gry uczestników.

2.5.Podkłady muzyczne zostaną zamieszczone na stronie:
https://guitarcenter.pl/catalog/guitarbattle-2023-by-esp

3. Zgłoszenie do konkursu

3.1.Aby zgłosić się do konkursu uczestnik powinien wgrać film konkursowy za
pośrednictwem portalu YouTube (link do instrukcji wgrywania filmów:
https://support.google.com/youtube/answer/57407?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl).

3.2.Tytuł filmu musi zostać stworzony wg następującego schematu: Konkurs Guitar Battle
2023 by ESP - Imię i Nazwisko uczestnika - tytuł kompozycji (opcjonalnie).
W polu opis filmu powinna się znaleźć następująca treść:

"Ten film jest zgłoszeniem do konkursu Guitar Battle by ESP organizowanego przez
www.guitarcenter.pl, w którym nagrodą główną jest ESP LTD Josh Middleton Signature
Series JMII

Zasady konkursu dostępne są pod adresem:
https://guitarcenter.pl/catalog/guitar-battle-2023-by-esp"

Film musi być udostępniony publicznie.

3.3. Link do do filmu należy wysłać na adres email guitarbattle@guitarcenter.pl wraz z
wiadomością o treści:

https://support.google.com/youtube/answer/57407?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl


"Przesyłam moje zgłoszenie konkursowe. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem
konkursu i zgadzam się na udostępnienie nagrania na stronach guitarcenter.pl i w social
mediach organizatorów”.

3.4.Uczestnik wyraża zgodę na dysponowanie filmem konkursowym w zakresie koniecznym
do realizacji konkursu oraz w celach marketingowych dotyczących konkursu.

3.5.Osoby poniżej 18 roku życia muszą razem ze zgłoszeniem dostarczyć zgodę rodzica lub
opiekuna prawnego.

3.6.Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie
niezbędnym do obsługi konkursu przez Organizatora. Dane uczestnika konkursu podlegają
polityce prywatności sklepu Guitar Center:
https://guitarcenter.pl/catalog/polityka-prywatnosci.php

4. Zasady konkursu

4.1. Spośród przesłanych zgłoszeń Jury wybierze 10 finałowych nagrań.

4.2.Finałowe zgłoszenia zostaną umieszczone na kanale YouTube TVGuitarCenter oraz na
profilu Guitar Center na facebooku.

4.3.Finaliści zostaną zaproszeni do udziału w koncercie finałowym, który odbędzie się w
siedzibie Guitar Center w Łodzi w lutym 2023. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
formy koncertu finałowego w sytuacji wyjątkowej.

4.4.Laureat drugiej nagrody zostanie wyłoniony przez społeczność facebooka, która będzie
miała możliwość głosowania poprzez kliknięcie reakcji pod postem z filmem finalisty na
wydarzeniu konkursowym.

4.5.Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji realności reakcji i dyskwalifikacji
uczestnika w przypadku wykrycia reakcji pochodzących z podejrzanych kont.

4.6.Laureat pierwszej nagrody zostanie wyłoniony przez Jury w trakcie koncertu finałowego.
Warunkiem wygrania głównej nagrody jest wzięcie udziału w koncercie finałowym.

4.7.Każdy uczestnik ma prawo zgłosić jedno zgłoszenie konkursowe.

4.8.Uczestnik konkursu, który wygra pierwszą lub drugą nagrodę, zobowiązuje się do
wzięcia udziału, wraz z wygranym instrumentem, w spotkaniu promocyjnym
uwzględniającym sesję fotograficzną w lokalizacji wskazanej przez Organizatora (Polska), w
ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania nagrody. Organizator zobowiązuje się do pokrycia
kosztów podróży uczestnika. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania nagrody przez dwa
miesiące od dnia jej wydania oraz do udzielenia zgody na wykorzystanie przez Organizatora
zdjęć z sesji fotograficznej zorganizowanej w ramach rzeczonego spotkania do publikacji w
druku oraz w internecie. W zależności od okoliczności, Organizator zastrzega sobie
możliwość zmiany rzeczonego spotkania promocyjnego na spotkanie online lub samą sesję
fotograficzną.



5. Harmonogram Konkursu

5.1.Zgłoszenia konkursowe przyjmowane będą do 31.01.2023

5.2.Finaliści zostaną ogłoszeni do 10.02.2023

5.3.Głosowanie na facebooku będzie trwało od 10.02.2023 do 28.02.2023.

5.4.Data koncertu finałowego zostanie ogłoszona najpóźniej 01.02.2023

6. Jury Konkursu

6.1.Zgłoszenia konkursowe będzie oceniać Jury w składzie:
• Stefan Kuhn Sound Service
• Daniel Kesler Sound Service
• Krzysztof Inglik Magazyn Gitarzysta
• Piotr Szarma Magazyn Gitarzysta
• Tomasz Andrzejewski Guitar Center

7. Nagrody konkursowe i wyróżnienia:

7.1.Pierwszą nagrodą w konkursie jest: ESP LTD Josh Middleton Signature Series JM-II.
Seria American Ultra to najbardziej zaawansowana seria gitar dla nowoczesnych muzyków
oczekujących precyzji, wydajności i brzmienia.

7.2.Druga nagroda w konkursie zostanie ogłoszona w listopadzie 2022 na stronie:
https://guitarcenter.pl/catalog/guitar-battle-2023-by-esp

7.3.Wyróżnienia. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia dodatkowych nagród
na poczet wyróżnień w trakcie trwania konkursu.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu w trakcie trwania konkursu.
Ewentualne zmiany regulaminu zostaną ogłoszone na stronie:
https://guitarcenter.pl/catalog/guitar-battle-2023-by-esp


