
ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. 

SZABAD A SZÍNPAD! könnyűzenei tehetségkutató verseny

(Tehetségkutató) részvételi szabályzata

1.

Közzététel

A Tehetségkutatóra vonatkozó információkat a Szervezők a K11 honlapján (továbbiakban:

Honlap) (www.k11.hu) közzétett hirdetmény útján hozzák nyilvánosságra. A hirdetmény

tartalmazza különösen: a Tehetségkutató jelentkezési és a részvételi feltételeit, a jelentkezés és a

részvétel módját és a vonatkozó határidőket. A hirdetményben nem szereplő kérdések

tekintetében jelen szabályzatban foglaltak az irányadók.

 

2.

Részvételi feltételek

A Tehetségkutatón olyan zenekarok/ egyéni előadók vehetnek részt, ahol a zenekar legidősebb

tagja vagy az egyéni előadó 31. életévét még nem töltötte be. A szervezők a verseny kezdetekor

bemutatásra kérhetik a tagok személyi igazolványát, hogy az életkorról megbizonyosodjanak.

A Tehetségkutató amatőr zenekarok és egyéni előadók számára szól, tehát nem jelentkezhetnek

rádiós és kiadói múlttal rendelkező zenekarok és egyéni előadók (a saját kiadás és a helyi lokális

médiumokban való megjelenés még nem kizáró ok)

A Tehetségkutatón csak Budapesten működő, feltörekvő, fiatal zenekarok és egyéni előadók

vehetnek részt.

Nevezési díj nincs.

A jelentkezési határidő: 2022. október 30. vasárnap éjfél

3.

A produkció feltételei

A Tehetségkutató versenynek nincsenek kötött zenei kategóriái.

A verseny és a szavazás végén a zsűri egy fődíjat, egy első, egy második, egy harmadik és egy

külön-díjas zenekart/egyéni előadót nevez majd meg.

http://www.k11.hu


4.

A jelentkezés és a részvétel módja

A Tehetségkutatón indulni kívánó jelentkezőknek egy, legfeljebb 4 perc időtartamú videoklipet

kell küldeniük a Honlapon közzétett címre és módon. A jelentkezők a jelentkezéssel kifejezetten

és visszavonhatatlanul hozzájárulnak az őket ábrázoló képmás, illetve hangfelvétel közzétételéhez

és felhasználásához, egyúttal vállalják, hogy ehhez kapcsolódóan bármilyen későbbi kártérítéstől,

sérelemdíjtól illetve egyéb követeléstől eltekintenek.

A jelentkezés menete és feltételei:

● a kitöltött és aláírt jelentkezési lap (szkennelve), egy saját szerzemény YouTube linkje,

valamint a dal szövegének elküldése a tehetsegkutato@eromuvhaz.hu e-mail címre.

● a nevezésekben csak saját szerzeményeket fogadunk el, amelyeknek még nincs kiadói

változata, országosan terjesztett megjelenése.

Jelentkezési határidő: 2022. október 30. vasárnap éjfél

A jelentkezés kizárólag elektronikus úton történhet. A beadási határidőn túl érkezett előadók

anyagai nem kerülhetnek be a versenybe.

A jelentkezési határidőig beérkezett videoklipek közül a Zsűri kiválaszt maximum 10

zenekart/előadót, akik a zsűritagok és a közönség előtt élőben is bemutathatják a produkciójukat.

A döntőben részt vevő zenekarokkal az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. szerződést köt, mely

tartalmazza a zenekar riderét és a döntőn való szereplés feltételeit.

5.

Fellépés, a döntő

A zenekarok/előadók kizárólag élőben játszhatnak, maximum 3 dal műsoridő (15 perc) áll a

rendelkezésükre. A dalok közül legalább egynek magyar nyelven kell elhangoznia. A zenekar

legidősebb tagja, vagy az egyéni előadó maximum 30 éves lehet. A döntőbe jutott zenekarok

tagjaitól és egyéni előadóktól a szervezők ellenőrzésre elkérhetik személyi igazolványukat.

mailto:tehetsegkutato@eromuvhaz.hu


6.

A díjazás módja

A produkciók után a zsűri röviden szakmailag értékeli az előadó/zenekar teljesítményét. 

A forduló végén a zsűri kihirdeti az első, második és harmadik helyezettet, valamint a különdíjas

előadót/zenekart. 

A fellépések, a különdíjasok, valamint a fődíj kihirdetése és a díjak átadása 2022. november 12-én

a K11 Művészeti és Kulturális Központban kerül megrendezésre.

7.

Adatkezelés

A jelentkezéssel a versenyzők hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és tárolásához.

A versenyzők a róluk nyilvántartott adatokat bármikor kikérhetik a szervezőtől, illetve

kezdeményezhetik személyes adataik törlését.

Budapest, 2022. szeptember 20.


