
Megaton Fashion Show podvanácté –
Soutěž o nejlepší hudební design

Pravidla soutěže a přihlašování
Kapely a grafičky/grafici se přihlašují prostřednictvím internetového formuláře na
linku forms.gle/XS195kBNuV4siAsKA od 1. 6. do 1. 8 2022.

Relevantní jsou pouze původní návrhy, vytvořené:

● v období od 1. 1. 2020 do 31. 6. 2022
● grafikem/grafičkou/kolektivem působících v České republice (ale i pro

zahraniční interprety a festivaly)
● pro interprety/interpretky nebo festivaly v České republice vytvořené i

zahraničním grafikem/grafičkou/kolektivem

Návrhy soutěžící přihlašují do následujících kategorií: plakát, booklet, merch, ceny
veřejnosti za portfolio a ceny grafici grafikům. Pro kategorii merch platí také možnost
přihlášení do přehlídky kapelního merche na slavnostním vyhlášení vítězů.
Podmínkou účasti v soutěži není přihlášení do všech kategorií. Soutěžící se
mohou hlásit do jedné i více kategorií.

Soutěže:

● Hlasování veřejnosti ve společné kategorii „Hudební designer/ka“
● Hlasování odborné poroty v kategoriích „Merch“, „Plakát“ a „Booklet“
● Hlasování samotných soutěžících ve společné kategorii „Cena grafici

grafikům“
● Hlasování veřejnosti v den konání akce v kategorii „Kapela na molu“

V případě, že se na přihlášeném návrhu podílelo více autorů, můžou se se stejným
návrhem přihlásit každý jednotlivě. Jeden návrh se tak může objevit u více
soutěžících. Návrhy musí být poslané ve formátu, vyžádaném pořadatelem (viz
dokument). Přihlášením návrhů soutěžící potvrzuje, že má právo s nimi nakládat. Tj.
osobně je držitelem/držitelkou autorských práv nebo disponuje svolením
držitele/držitelky autorských práv.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FPrihlaska-2019%3Ffbclid%3DIwAR3v2M2Qqb8tI2aQWiQXJA1l8x9SIaW9GkZICIMv32xlTGmSLjFNxBZFy0A&h=AT3SuolmtA3LI6Fkxo_dTmxGsYKwyzkuRIenSRHd_JfHzc-LTqgcXz9Zx6RDwTjrXDS1-MEvF_vMMlRYgz3h7ggy5QEvfxz84UMutYj2nAR9NmAzbKRnKSggoHUOhpS4YDTnBA
https://forms.gle/XS195kBNuV4siAsKA
https://docs.google.com/document/d/12hcFUtkdgTgxpkxbPz-vAlnbb3DXFIJRiz7q5LOqQj8/edit?usp=sharing


V případě, že některá z podmínek nebude splněna, vyhrazuje pořadatel právo
vyřadit návrh, popřípadě veškeré návrhy grafičky/grafika ze soutěže. Pořadatelé si
dále vyhrazují právo kdykoliv vyřadit ze soutěže interprety/interpretky, jejichž
prezentace obsahuje xenofobní, rasistické, či jinak nenávist šířící prvky.

Soutěž nelimituje formu a způsob propagace soutěžních návrhů, ta podléhá výlučně
rozhodnutí soutěžících, pořadatelé do ní nijak nezasahují a nenesou za ni žádnou
zodpovědnost.

Hlasování veřejnosti proběhne od 17. do 31. 8. 2022. Soutěžící jsou sami
zodpovědní za správnost a úplnost údajů v soutěži. Pokud soutěžící nalezne
jakoukoliv nesrovnalost, je třeba dát vědět do pátku 19. 8. 2022 e-mailem na
megaton.prod@gmail.com. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Vyhlášení výsledků proběhne v rámci Festiwall 2022 dne 11. září 2022.

V případě dotazů k přihlášce se na nás prosím obracejte prostřednictvím e-mailu:
megaton.prod@gmail.com
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