53. KRAJOWY FESTIWAL PIOSENKI POLSKIEJ – OPOLE 2016
REGULAMIN PLEBISCYTU „ZŁOTE OPOLE”
1. Organizatorem Plebiscytu jest Telewizja Polska S.A., wyłączny producent
53. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej Opole 2016.
2. Przedmiotem Plebiscytu jest wyłonienie przez telewidzów zwycięskiego
utworu, który zostanie nagrodzony nagrodą Grand Prix Opola 2016 podczas
koncertu finałowego „Złote Opole”, który odbędzie się w dniu 5 czerwca
2016 roku w ramach 53. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej Opole 2016.
3. Wyłonienie zwycięskiego utworu nastąpi w ramach dwuetapowego
Plebiscytu, którego przebieg określa niniejszy regulamin.
4. W nieprzekraczalnym terminie do 26.03.2016 TVP S.A. ogłosi na stronie
internetowej www.tvp.pl lub www.festiwalopole.tvp.pl - 53 utwory wraz z
wykonującymi je artystami, które zostały zakwalifikowane przez Radę
Artystyczną 53 KFPP Opole 2016 i Redakcję Audycji Rozrywkowych i Oprawy
TVP 1 do Plebiscytu o nagrodę Grand Prix Opola 2016.
5. Pierwszy etap Plebiscytu odbędzie się w terminie 26.03.2016 – 15.04.2016
w ramach którego telewidzowie spośród zgłoszonych przez Radę Artystyczną
53 KFPP Opole 2016 i Redakcję Audycji Rozrywkowych i Oprawy TVP 1
utworów wyłonią finalistów, którzy zostaną zaprezentowani podczas
Koncertu „Złote Opole” w dniu 5.06.2016 w ramach 53 KFPP Opole 2016.
6. Głosowanie w Pierwszym Etapie Plebiscytu odbędzie się za pośrednictwem
systemu SMS, wszystkim nominowanym utworom przyporządkowana
zostanie liczba porządkowa stanowiąca treść SMS-a.
7. W czasie trwania Pierwszego Etapu Plebiscytu wszystkie nominowane
utwory prezentowane będą na Antenie Programu 1 TVP S.A. a także
dostępne będą na stronie internetowej TVP S.A.- www.tvp.pl lub
www.festiwalopole.tvp.pl.
8. Do Drugiego Etapu Plebiscytu zakwalifikowanych zostanie od 15 do 20
utworów, które zdobyły największą liczbę głosów. Decyzję co do liczby
zakwalifikowanych ostatecznie utworów podejmie TVP S.A.
9. TVP S.A. zastrzega sobie prawo zakwalifikowania do Koncertu Finałowego
„Złote Opole” do 5 utworów, niezależnie od wyników głosowania SMS.
10. Listę utworów zakwalifikowanych do Drugiego Etapu Plebiscytu TVP S.A.
ogłosi na swojej stronie internetowej www.tvp.pl lub www.festiwalopole.tvp.pl
w terminie do 01.05.2016.
11. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od organizatora koncertu,
utwór nie może zostać zaprezentowany, do finału zostaje zakwalifikowany
kolejny utwór według kolejności wyników głosowania SMS.

12. Utwory zakwalifikowane do Drugiego Etapu Plebiscytu TVP S.A.
zostaną zaprezentowane telewidzom podczas Koncertu „Złote Opole”
odbywającego się w ramach 53 KFPP Opole 2016 w dniu 5.06.2016 w
Amfiteatrze Opolskim.
13. Wykonawcy zakwalifikowani do udziału w eliminacjach i koncercie
konkursowym udzielą TVP S.A. zezwolenia na korzystanie z wizerunku,
jak również z praw autorskich i praw pokrewnych do artystycznych
wykonań utworów w radiu, prasie i w Internecie w celu promocji
uczestników konkursu oraz programów telewizyjnych.
14. W przypadku braku możliwości prezentacji finałowego utworu przez
wykonawcę wskazanego przez Radę Artystyczną w plebiscycie, TVP S.A.
zastrzega sobie prawo doboru wykonawcy wg własnego uznania.
15. Podczas Koncertu „Złote Opole”, każdy z wykonawców
przedstawiający finałowy utwór wykona go „na żywo” lub z półplaybacku.
Niedopuszczalne jest używanie tzw. pełnego playbacku oraz głosów
ludzkich w tzw. loopach.
16. Kolejność prezentacji utworów w Koncercie „Złote Opole” ustali
według własnego uznania Reżyser koncertu, po ustaleniach z
Kierownictwem Artystycznym Festiwalu
17. Wybór laureata nastąpi poprzez głosowanie telewidzów za pomocą
systemu SMS. Zasady głosowania zostaną opublikowane na stronie
www.tvp.pl lub www.festiwalopole.tvp.pl przed koncertem.
Głosowanie odbędzie się w dniu 5 czerwca 2016 roku, podczas
koncertu „Złote Opole” na żywo,
a) W przypadku takiej samej ilości głosów oddanych na dwa lub więcej
utwory w głosowaniu SMS, o kolejności decyduje czas oddania
ostatniego głosu na dany utwór. Wyższą pozycję zajmie utwór, na który
ostatni zaliczony głos wpłynął wcześniej.
b) Wykonawca i utwór, który zdobył najwięcej głosów w głosowaniu
telewidzów w systemie SMS otrzyma nagrodę Grand Prix Opole 2016.
c) W przypadku awarii technicznej systemu głosowania za pomocą SMS,
lub innej awarii mającej miejsce w trakcie procedury głosowania, TVP S.A.
ogłosi laureatów koncertu na podstawie wskazania Jury 53. KFPP Opole.
d) Głosowanie nadzoruje notariusz. Z przebiegu głosowania sporządza się
protokół, pod którym podpisuje się Producent Festiwalu i Dyrektor
Programu 1 TVP S.A.

18. TVP S.A. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty opublikowania go na
stronie internetowej www.tvp.pl lub www.festiwalopole.tvp.pl

