Red Bull KontroWersy
Regulamin

I. Cel Imprezy
A. Red Bull KontroWersy, to cykl bitew freestyleowych odbywający się podczas juwenaliów w Warszawie,
Krakowie i Gdyni. Jej celem jest propagowanie freestyle’u w środowisku studenckim.
B. W każdy mieście udział w bitwie weźmie 16 uczestników wybranych wcześniej przez jury.

II. Terminy i miejsca
Eliminacje:
16.05 – Kraków – Miasteczko Akademickie AGH
18.05 - Warszawa - Gardenalia, ul. Nowy Świat 67/69
01.06 - Gdynia - Delfinala, Skwer Kościuszki
Finał:
02.06 - Gdynia - Delfinala, Skwer Kościuszki
III. Organizator projektu
Red Bull S.p z.o.o
Al. wyścigowa 8a
02-681 Warszawa
e-mail: student.event@pl.redbull.com
Oficjalny serwis infromacyjny www.redbullkontrowersy.pl

IV. Zapisy
A. Zgłoszenia do bitew przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez nadesłanie minutowego filmiku
nagranego za pomocą dedykowanej do tego funkcjonalności na stronie www.redbullkontrowersy.pl, z
wykorzystaniem słów, które pojawią się na ekranie.
B. W każdym mieście udział może wziąć jedynie 16 uczestników.
C. Zgłoszenia będą przyjmowane od 26 kwietnia 2018 r.
D. Każdy uczestnik zgłasza się do projektu samodzielnie.
E. Swoje zgłoszenie można nadesłać jedynie raz.
F. Video musi zostać zaakceptowana przez firmę Red Bull, która zastrzega sobie prawo do odrzucenia go, jeśli
jakość dźwięku i/lub obrazu nie będzie wystarczająca, autorem tekstu nie jest aplikujący, nie da rozpoznać się
osoby na nagraniu, nie wykorzystane zostały podane słowa itp.
G. W bitwach uczestniczyć mogą jedynie osoby pełnoletnie.

H. Uczestnik musi potwierdzić uczestnictwo przez stawienie się na miejscu imprezy 60 minut przed jej
planowanym rozpoczęciem.
I. Każdy z zawodników zobowiązany jest okazać dowód oraz podpisać oświadczenie dot. m.in. zgody na
wykorzystanie wizerunku w produkcjach filmowych i zdjęciowych.

V. Warunki uczestnictwa w zawodach
Do zawodów dopuszczeni będą zawodnicy, którzy spełnią kolejne, podane niżej
warunki:

A. Ukończone 18 lat w dniu zawodów oraz posiadanie dowodu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość.
B. Wysłanie aplikacji na stronie www.redbullkontrowersy.pl
C. Osobiste potwierdzenie uczestnictwa w dniu imprezy.
D. Zapoznanie się z regulaminem zawodów i potwierdzenie tego faktu pisemnie w dniu imprezy.
E. Zawodnik nie może być pod wpływem alkoholu ani środków odurzających.
F. Stan zdrowia zawodnika musi pozwalać na udział w bitwie.
G. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania tzw. „dzikich kart” dla specjalnych gości zaproszonych do
udziału w imprezy.

VI. Zasady i przebieg imprezy
A. W imprezie może wziąć udział maksymalnie 16 osób w każdym z miast.
B. Bitwy przeprowadzone zostaną w formule 1 vs 1, z czego zwycięzca przechodzi do następnej rundy, a
przegrany odpada.
C. Do finału w Gdyni automatycznie przechodzi zwycięzca z każdego miasta. O miejsce w finale zawalczą
również uczestnicy, którzy zajęli drugie miejsce w każdym z miast podczas bitwy poprzedzającej finał –
01.06.18 w Gdyni. Organizator pokrywa koszt przejazdu pociągiem oraz zakwaterowanie finalistów oraz
osób, które zajęły drugie miejsce w eliminacjach.
D. W skład jury wejdzie trzech sędziów, których werdykty są decydujące. W razie sytuacji spornych
przewiduje się przeprowadzenie dogrywki.

VII. Nagrody
A. Zwycięzca z każdego miasta otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł oraz 500 zł do
wykorzystania w sklepie PROSTO.
B. Zwycięzca lub Zwycięzcy ogólnopolskiego finału otrzyma 24 godziny do wykorzystania w studio
współpracującym z PROSTO oraz 2000 zł

C. Do wszystkich nagród zostanie doliczona przez Organizatora nagroda pieniężna w wysokości 11,13 % wartości nagrody.
Nagroda pieniężna, o której mowa, nie zostanie wydana nagrodzonym, lecz przekazana właściwym organom skarbowym przez
Organizatora jako płatnika podatku, zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych. Organizator wpłaci podatek oraz złoży formularz deklaracji podatkowej do właściwego naczelnika urzędu
skarbowego.

VIII. Reklama
A. Podczas trwania zawodów, uczestnicy nie mogą posiadać elementów brandingowych marek
konkurencyjnych wobec Red Bull, za jakie, dla potrzeb tych zawodów, uznaje się marki wszelkich napojów
energetycznych.

IX. Postanowienia końcowe

A. Każdy uczestnik projektu składa zgłoszenie i bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Organizator projektu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, podczas
jakiegokolwiek etapu imprezy .
B. Każdy uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństw oraz zachowanie wszelkich
zasad fair play.
C. Zawody będą rejestrowane przez operatorów wideo i fotografów. Uczestnicy, biorąc udział w projekcie,
wyrażają tym samym zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku utrwalonych na materiałach filmowych, audio
i fotografiach, także w materiałach reklamowych Organizatora projektu i spółek z grupy Red Bull oraz
oficjalnych
partnerów Imprezy i zrzekają się wszelkich roszczeń w tym zakresie.
D. Regulamin może ulegać zmianom. Za obowiązującą wersję regulaminu należy uważać tę, która
umieszczona jest w oficjalnym serwisie internetowym zawodów.
E. Organizator może dokonać zmian w programie zawodów, sposobie rozgrywania zawodów, przesunąć ich
termin, miejsce lub odwołać. Wszystkie aktualne informacje o ewentualnych zmianach będą zakomunikowane
na oficjalnym serwisie internetowym
zawodów.
F. Wszystkie sporne kwestie, nie objęte niniejszym regulaminem, będą rozstrzygane przez Organizatora
turnieju.

