Правила проведення премії
Jager Music Awards

1. Найменування премії «Jager Music Awards» (далі - Конкурс)

2. Організатор Конкурсу
Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «Баядера Логістик»
02088, м. Київ, вул. Харченка Євгенія, буд. 42
п / р 26000020081374 у ПАТ «Банк Восток» м. Дніпро
МФО 307123 Код ЄДРПОУ 35871504
ІПН 358715026516 Витяг з реєстру пл. ПДВ № 1728094500017
Платник податку на прибуток на загально підставах

Сайт Конкурсу: www.jagermusicawards.com.ua

3. Основні положення Конкурсу
3.1. Конкурс «Jager Music Awards» проводиться безпосередньо Організатором.
3.2. Конкурс «Jager Music Awards» - творчий конкурс для музичних виконавців і груп з області
некомерційної музики, спрямований на розвиток музичної індустрії і пошук талантів серед молодих
виконавців.
3.3. Переможці Конкурсу «Jager Music Awards» визначаються в десяти номінаціях.
3.4. Номінації 2018 роки (далі - номінації):
• Група року
• Сингл року
• Відео року
• Електронний артист року
• Хіп-Хоп артист року
• Рок Артист року
• Dj року
• Лейбл року
• Подія року

• Внесок в індустрію
(Далі - основні Номінації)
• Young Blood
(Далі - Номінація Young Blood).
3.5. Конкурс в номінації Young Blood проводиться на території Украиїни, і є відкритим, тому що
пропозиція прийняти в ньому участь звернена до необмеженого кола осіб, які відповідають вимогам
цих Правил, зазначених у розділі 5.

4. Терміни проведення Конкурсу
4.1. Конкурс проводиться в період з «18» вересня по «16» листопада 2018 року включно.
4.2. Прийом заявок на участь в Конкурсі в Номінації Young Blood здійснюється в період з «18» вересня
по «08» жовтня 2018 року в відповідно до умов статті 8 цих Правил.
4.3. Видача призів та нагородження переможців Конкурсу у всіх номінаціях проводиться «16»
листопада 2018 року.
4.4. Організатор має право змінювати терміни та умови проведення Конкурсу та визначення
переможців не пізніше «20» жовтня 2018 року шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті
Конкурсу.

5. Права і обов'язки Учасників Конкурсу

5.1. Учасниками Конкурсу в номінації Yong Blood можуть стати особи, які досягли 18 років, а для участі
в основній номінації - будь-який артист / група, що задовольняє умовам, зазначеним вище в цьому
пункті, і опублікував у 2018 році будь-яким доступним способом (у тому числі в Інтернеті) хоча б одну
пісню / сингл / альбом.

5.2. У Конкурсі забороняється брати участь:
• працівникам і представникам Організатора, афілійованими з ними особам, членам сімей таких
працівників і представників, а також робітникам і представникам будь-яких інших осіб, які мають
відношення до організації та / або проведення справжнього Конкурсу;
• особам, які пропагують порнографію, культ насильства чи жорстокості, розпалюють національну,
соціальну або релігійну нетерпимість, поширюють інформацію про наркотичні речовини та / або їх
вживанні, порушують авторські та суміжні права, або здійснюють інші дії, що порушують
законодавство України;
• в Номінації Young Blood забороняється брати участь учасникам основних Номінацій Конкурсу.

5.3. Особи, які відповідають усім умовам, передбаченим цими Правилами, і відібрані Журі для участі в
основних номінаціях Конкурсу відповідно до вимог статті 6 цих Правил, стають учасниками Конкурсу
(далі - «Учасник» або «Учасники»).
5.4. Артисти, які відповідають усім умовам, передбаченим цими Правилами, і подали заявку на участь
в Номінації Young Blood відповідно до вимог статті 8 цих Правил, допускаються до участі в Номінації
Young Blood (далі - «Молодий артист» або «Молоді артисти»).
5.5. Організатор Конкурсу має право відмовити в прийомі заявок, зазначених в п 5.4. цих Правил, а
також у видачі Призів Конкурсу, особам, які не дотримуються або таким, що порушує ці Правила та /
або і законодавство України.

5.6. Учасники та Молоді артисти:
• має право відмовитися від отримання Призу, право на отримання якого виникло в результаті
перемоги в конкурсі;
• не можуть передавати і / або будь-яким іншим чином поступати свої права, пов'язані з участю в
Конкурсі третій особі (особам) без письмової згоди Організатора;
• зобов'язані дотримуватися Правил проведення Конкурсу та законодавства України;
• для отримання призів Переможець зобов'язується за запитом Організатора надати (пред'явити) всі
необхідні документи і інформацію, зазначені в цих Правилах.

6. Умови участі в Номінації Young Blood
6.1. Для участі в Номінації Young Blood необхідно з «18» вересня по «08» жовтня 2018 року включно:
6.1.1. Заповнити заявку на сайті Конкурсу, вказавши наступну інформацію:
• ПІБ та дата народження;
• Назва музичного колективу або виконавця
• Назва музичного твору
• Громадянство;
•Адреса електронної пошти;
• Посилання на сторінку музиканта в інтернеті в соціальних мережах Facebook.com, Twitter, Youtube,
Soundcloud.com, Bandcamp.com або будь-який інший.
6.1.1. При заповненні заявки, зазначеної в п. 6.1.1. цих Правил, також необхідно виконати наступні дії:
• завантажити музичний аудіозапис пісні (формати: mp3, але не більше 1 (одного) файлу) або дати
посилання на завантажений музичний аудіозапис в соціальній мережі Soundcloud.com.
Завантажений аудіозапис не повинен містити елементи порнографії, насильства, що ображає почуття і
гідності інших громадян; і будь-яких інших ознак, які можуть привести до цивільної або кримінальної

відповідальності відповідно до чинного законодавства України; а також не повинна порушувати права
конфіденційності, публічності, авторські або суміжні права третіх осіб.
Не повністю заповнені заявки, які не відповідають даним умовам повною мірою, можуть бути
дискваліфіковані або залишені без розгляду Організатором.
6.2. Беручи участь в Конкурсі, особа, яка подала заявку, дає свою згоду на обробку його / її
персональних даних за умови, що вся особиста інформація, в тому числі ПІБ, вік, номер контактного
телефону та адресу електронної пошти, будуть використовуватися Організатором або
уповноваженими ним особами, що діють на основі угод про нерозголошення конфіденційних даних,
виключно в зв'язку з проведенням цього Конкурсу, і не будуть надаватися третім особам для цілей, не
пов'язаних з цим Конкурсом.
6.3. Особи, які виконали вимоги п. 6.1. цих Правил стають учасниками Номінації Young Blood Конкурсу
(далі - Молоді музиканти).

7. Умови участі в основних номінаціях і порядок проведення Конкурсу
7.1. Переможцями Конкурсу в основних номінаціях (далі і раніше по тексту - Переможці) стануть
Учасники, результати творчої діяльності яких у 2018 році, на думку Журі, були найбільш виразні,
змістовні та оригінальні. Рішення Журі є остаточним і не може бути переглянуте.
7.2. У разі відмови Переможця від Призу, Журі має право видати даний Приз іншому Учаснику, який,
на думку Журі, відповідає вимогам, зазначеним в п. 7.1. цих Правил.
7.3. Журі має право викреслити Учасника з числа Призерів до моменту оголошення переможця на
церемонії нагородження за підсумками Конкурсу, в разі якщо у журі виникнуть обгрунтовані сумніви в
приналежності Учаснику прав на аудіозапис або підозри в недобросовісну поведінку Учасника з
метою вплинути на результати Конкурсу. Журі та Організатор має право не розкривати причини
дискваліфікації учасника і свої джерела інформації.

8. Етапи Конкурсу в основних номінаціях

8.1 Перший етап Конкурсу:
Під час першого етапу Конкурсу Журі, сформований з музичних експертів, представників провідних
звукозаписних компаній, промоутерів, продюсерів та музичних журналістів, здійснює перший відбір
Учасників (серед відомих виконавців).
Мінімальна кількість Учасників Конкурсу, допустимий до голосування членами Журі в кожній
Номінації дорівнює трьом (3), максимальна кількість Учасників Конкурсу в кожній Номінації дорівнює
трьом (3).
У період з «18» вересня по «12» жовтня 2018 р кожен член Журі визначає трьох кращих Учасників в
кожній основній Номінації Конкурсу та направляє свій вибір Організатору Конкурсу. Організатор за
підсумками обробки думок членів Журі визначає трьох (3) Учасників в кожній Номінації і направляє
результати назад членам Журі не пізніше «16» жовтня 2018 року.

Підсумки першого етапу Конкурсу публікуються на Сайті Конкурсу не пізніше «16» жовтня 2018 року.

8.2 Другий етап Конкурсу (Фінал):
У період з «16» жовтня по «2» листопада2018 року члени Журі внутрішнім голосуванням визначають
Переможців Конкурсу в кожній з основних Номінацій (далі - Переможець або Переможці).

Користувачі також можуть проголосувати за Учасників Конкурсу в основних номінаціях, кожен
Користувач може проголосувати за одного і того ж Учасника Конкурсу тільки один раз. Користувач
може голосувати на сайті за необмежену кількість Учасників Конкурсу. Який набрав найбільшу
кількість голосів користувачів отримує два голоси до голосів Журі, який посів друге місце отримує
один голос.

8.3 Третій етап Конкурсу (Підсумки Конкурсу):
За підсумками голосування в Фіналі Конкурсу Журі / Організатор оголошує переможців Конкурсу в
кожній Номінації на офіційній церемонії нагородження Jager Music Awards 2018, яка відбудеться «16»
листопада 2018 року.

9 Визначення переможців в Номінації «Young Blood»
9.1 У період з «18» вересня по «08» жовтня 2018 рік артисти мають можливість розмістити свої заявки
(далі і раніше по тексту - Заявки) і музичні твори на Сайті Конкурсу відповідно до умов статті 6 цих
Правил.
9.2 Будь-яка особа, зареєстрована на Сайті Конкурсу (далі і раніше по тексту - Користувач або
Користувачі), може взяти участь в голосуванні для визначення переможця в Номінації Young Blood.
9.3 Один Користувач може проголосувати за одного і того ж Молодого артиста тільки один раз.
Користувач може голосувати на сайті за необмежене число Молодих артистів.
9.4 Організатор шляхом підрахунку голосів користувачів на Сайті Конкурсу обирає 20 українських
Молодих артистів. Ще 10 заявок фіналістів Номінації Young Blood, обраних Організатором,
грунтуючись на якості і оригінальності розміщеного музичного твору, не пізніше «16» жовтня 2018
року направляються в Журі для вибору переможця в Номінації Young Blood «Гран Прі".

9.5 Не пізніше «16» жовтня 2018 року Організатор публікує імена 10 Молодих артистів, які набрали
найбільшу кількість голосів користувачів, і відкриває голосування для визначення переможців володарів Призу People's Choice.

9.7 Користувачі, зареєстровані на Сайті Конкурсу, голосуванням на Сайті Конкурсу у період з «16»
жовтня по «02» листопада 2018 року визначають володаря Призу People's Choice.
9.8 Переможець Конкурсу в Номінації «Young Blood» People's Choice оголошується «16» листопада
2018 року на церемонії нагородження Jager Music Awards 2018.

10 Призовий фонд Конкурсу
10.1 Призовий фонд Конкурсу формується Організатором і використовується виключно на виплату,
передачу або надання Призів Учасникам Конкурсу.
10.2 Як Призів за підсумками Конкурсу Переможцям у кожній Номінації надається:

Основний конкурс: Подарункові сертифікати.
Номінація Young Blood: Головний приз - зйомка музичного відео (кліпу) для перемжця у номінації
Young Blood “Гран Прі” та Сертифікат для учасників номіналом 40 000 для придбання музичного
обладнання для переможця у номінації Young Blood «People's Choice».
Учасники самостійно несуть витрати на проїзд, проживання, харчування та доставку своїх
інструментів, необхідних для участі в церемонії нагородження Jager Music Awards 2018, проходить в
м.Києві. Адреса буде повідомлена на сайті.
11 Розіграш квитків на Церемонію Нагородження
11.1 Для користувачів, зареєстрованих на Сайті Конкурсу, Організатор проводить розіграш квитків на
церемонію нагородження Jager Music Awards 2018 у період з 24 вересня по 02 листопада 2018 р
11.2 Розіграш квитків заснований на бальній системі. 1 бал відповідає 1 віртуального лотерейним
квитком, кожен з яких ідентифікований і віртуально закріплений за зареєстрованим Користувачем
Сайту Конкурсу. Кожен Користувач в сумі може набрати не більше 6 балів.
Зареєстровані користувачі Сайту Конкурсу отримують бали в наступних випадках:
11.2.1 1 бал за голосування в першому етапі Конкурсу;
11.2.2 1 бал за першу публікацію на своїй сторінці в соціальній мережі (Facebook.com і ін.) «Я
проголосував у Фіналі Конкурсу»;
11.2.3 1 бал за публікацію на своїй сторінці в соціальній мережі (Facebook.com, і ін.) «Я проголосував у
Конкурсі»;
11.2.4 1 бал за голосування у Фіналі Конкурсу, відповідно до п. 8.2. цих Правил
11.2.5 1 бал за приєднання до співтовариств JagerVibes UA в соціальній мережі Facebook.com
11.2.6 1 бал за першу публікацію на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.com плейлиста,
складеного на Сайті Конкурсу.

11.3 Кожен бал за кожну дію, вказане в п.11.2. Правил присуджується Користувачеві тільки один раз.
11.4 За підсумками нарахування балів не пізніше «14» листопада 2018 р Організатор випадковим
чином вибирає переможців розіграшу і визначає 10 переможців Акції. За результатами розіграшу
Організатор зв'язується будь-яким зазначеним Користувачем при реєстрації на Сайті Конкурсу
Переможцем засобом зв'язку з метою визначення способу передачі квитків Переможцю не пізніше
«15» листопада 2018 р

12 Права та обов'язки Організатора Конкурсу

12.1 Організатор не несе відповідальності за порушення особами, які беруть участь в Конкурсі будьякої третьої сторони, в тому числі інтелектуальних прав. Беручи участь в Конкурсі, Учасник
зобов'язується самостійно і за свій рахунок нести збитки, пов'язані з порушенням будь-яких прав
третіх осіб.
12.2 Організатор не несе відповідальності у разі скасування / перенесення з вини третіх осіб церемонії
нагородження Конкурсу.
12.3 З моменту розміщення своїх аудіоматеріалів (далі Твори) на сайті Конкурсу Учасники надають
свою згоду (невиключну (просту) ліцензію) на використання Творів, розміщених в порядку статті 6 цих
Правил, Організатору, а також надають згоду на використання Творів Організатору конкурсу на Сайті
Конкурсу наступними способами на території всього світу:
- переробка Твори;
- публічна демонстрація;
- доведення Твори до загального відома.
Учасник дає згоду на використання свого Твори, а також свого фотозображення, з моменту реєстрації
в якості Учасника та надання свого Твори для участі в Конкурсі. Дія даних прав надається безстроково.
12.4 Своєю участю в Конкурсі учасники гарантують, що їх Твори, представлені на Конкурсі, не
порушують майнових і / або немайнових авторських і суміжних прав третіх осіб.
12.5 Аудіозаписи, що розміщуються на Сайті Конкурсу, не повинні завдавати образу і принижувати
третіх осіб, пропагувати насильство і міжнаціональну ворожнечу або ворожнечу на релігійному грунті,
пропагувати вживання алкоголю і тютюнопаління.
12.6 В разі, якщо матеріали, розміщені на Сайті Конкурсу, не відповідає вимогам, зазначеним в цих
Правилах Організатор залишає за собою право видалити такі матеріали.
12.7 Факт участі в Конкурсі означає, що Учасник Конкурсу ознайомився з цими Правилами і згоден з
ними.
12.8 Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з
учасниками Конкурсу - крім випадків, зазначених у цих Правилах, або відповідають вимогам чинного
законодавства України.

12.9 Взаємовідносини Учасників Конкурсу та Організатора (а також уповноважених ним організацій) і
суперечки, пов'язані з проведенням Конкурсу будуть регулюватися законодавством України.
12.10 Якщо у Організатора з'явиться підстава для підозри учасника в шахрайстві, в обманним або
неспортивну поведінку (включаючи, без обмежень, маніпулювання змаганням, вибором переможця
або заявки); створення декількох акаунтів для подачі кількох Заявок або голосування; створення
фіктивного аккаунта; або використання недостовірних даних), Організатор має право на свій розсуд
дискваліфікувати Учасника, заявку або особа, яка, він обгрунтовано вважає відповідальним за дію або
має зв'язок з ним.
12.11 Організатор залишає за собою право дострокового припинення Конкурсу на умовах,
передбачених законодавством України. Інформація про дострокове припинення Конкурсу буде
розміщена на Сайті Конкурсу.
12.12 Організатор не несе відповідальності за збої в мережі Інтернет, а також за дії організацій, що
забезпечують їх роботу.
12.13 Організатор має право надсилати учасникам і Користувачам інформаційні листи на адресу
електронної пошти, вказану при реєстрації на Сайті Конкурсу.

