Regulamin
określający
zasady
wyboru
utworu
i
wykonawcy
reprezentującego Telewizję Polską S.A. na 64. Konkursie Piosenki
Eurowizji Tel Aviv 2019

1. Organizatorem Krajowych Eliminacji do 64. Konkursu Piosenki Eurowizji
Tel Aviv 2019, zwanych dalej „Krajowymi Eliminacjami” jest Telewizja Polska
S.A. zwana także TVP S.A.
2. Przedmiotem eliminacji jest wyłonienie utworu i wykonawcy, który będzie
reprezentował Telewizję Polską S.A. podczas 64. Konkursu Piosenki
Eurowizji Tel Aviv 2019, który odbędzie w dniach 5-18.05.2019
3. Utwory mogą być zgłoszone tylko na formularzu stanowiącym Załącznik nr
1 do niniejszego Regulaminu w terminie do 5 lutego 2019 r.
4. Zgłoszone utwory muszą posiadać oryginalną muzykę i tekst oraz nie
mogą:
a. trwać dłużej niż 3 minuty łącznie z wybrzmieniem dźwięku;
b. być opracowaniami lub fragmentami opracowań melodii ludowych oraz
tzw. „coverami” i/lub tzw. „loopami”, czyli kompozycjami lub fragmentami
kompozycji („coverów” lub „loopów”) wprowadzonymi już przez innych
wykonawców
lub
wykonawcę,
którego
dotyczy
zgłoszenie,
do
rozpowszechniania na jakichkolwiek polach eksploatacji lub wykonywanych
na żywo z udziałem publiczności przed dniem 1 września 2018 r.;
c. być publikowane, emitowane na antenach radiowych i telewizyjnych oraz
wykonywane publicznie, także wersji „demo” lub w innej aranżacji przed
dniem 1 września 2018 r.
5. W przypadku, gdy zgłaszany utwór był upubliczniony przed 1 września
2018
r.
na
platformach
społecznościowych
i
streamingowych,
Artysta/Zgłaszający ma obowiązek poinformować o tym fakcie w zgłoszeniu.
Ostateczną decyzję o dopuszczeniu piosenki do konkursu podejmuje
Telewizja Polska S.A. w porozumieniu z Europejską Unią Nadawców.
6. Do Krajowych Eliminacji mogą być dopuszczeni wykonawcy, którzy
ukończyli, lub ukończą 16 lat najpóźniej w dniu 14 maja 2019 r. Do
zgłoszenia niepełnoletniego (w dniu złożenia zgłoszenia) wykonawcy należy

dołączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych z dokładną
informacją dotyczącą daty urodzenia wykonawcy/wykonawców.
7. Dopuszcza się by autorami i/lub wykonawcami zgłaszanego utworu były
osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa.
8. W każdej prezentacji na scenie może wystąpić maksymalnie sześciu
wykonawców.
9. Na scenę nie wolno wprowadzać żywych zwierząt.
10. Żaden artysta nie może w danym roku reprezentować więcej niż jednego
państwa.
13. Słowa i/lub wykonanie piosenek nie będą zniesławiać Krajowych
Eliminacji, Eurowizji, Telewizji Polskiej S.A. ani Europejskiej Unii Nadawców,
naruszać dobrych obyczajów ani dóbr osobistych osób trzecich. Nie
dopuszcza się, by żadne słowa, przemówienia ani gesty miały znaczenie
polityczne lub podobne. Nie dopuszcza się używania przekleństw ani innych
niecenzuralnych słów w tekście lub podczas wykonywania piosenek. Podczas
Widowiska i w miejscach związanych z Konkursem Eurowizji (tj. w miejscu
wydarzenia itd.) niedopuszczalne jest także propagowanie jakichkolwiek
organizacji, instytucji, spraw politycznych lub innych, spółek, firm,
produktów lub usług. Naruszenie tej zasady może skutkować dyskwalifikacją
i pociągnięciem do odpowiedzialności wykonawcy.
14. Utwory należy złożyć elektronicznie w formie nagrań gotowych bądź
„demo” w formacie mp3 lub linku do pobrania pliku mp3, wraz z
podpisanym i zeskanowanym załącznikiem do niniejszego regulaminu, na
adres: eurowizja@tvp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.02.2019
15. Do zgłoszenia należy załączyć zdjęcia promocyjne wykonawcy lub
wykonawców.
16. TVP S.A. nie ma obowiązku podać do wiadomości publicznej listy
identyfikującej wykonawców, którzy zgłosili się lub zostali zgłoszeni do
Krajowych Eliminacji, jak również nie ma obowiązku podać do wiadomości
publicznej tytułów zgłoszonych utworów oraz nazwisk/imion/pseudonimów
ich autorów i kompozytorów.
17. Wybór wykonawcy i utworu reprezentującego Telewizję Polską S.A. na 64
Konkursie Piosenki Eurowizji Tel Aviv 2019 pozostawia się do uznania i
decyzji wybranej przez TVP S.A. Komisji Konkursowej.
18. TVP S.A. ogłosi wykonawcę i utwór reprezentujący Telewizję Polska S.A.
na 64. Konkursie Piosenki Eurowizji Tel Aviv 2019 do dnia 8 lutego 2019r.
na stronach internetowych: www.tvp.pl.
19. Przewodniczącego oraz członków Komisji Konkursowej powołuje TVP S.A.

20. Komisja Konkursowa ma prawo przeprowadzić zamknięte przesłuchanie
wybranych wykonawców w przypadku wątpliwości dotyczących nadesłanego
zgłoszenia.
21. Wykonawca wybrany jako reprezentant Telewizji Polskiej S.A. na 64.
Konkursie Piosenki Eurowizji Tel Aviv 2019, zobowiązują się do:
1) stawiania się w miejscach i w terminach ustalonych z Telewizją Polską
S.A., celem przygotowania artystycznego wykonania zgłoszonego utworu;
2) przestrzegania zasad określonych przez Telewizję Polską S.A. oraz
dołożenia należytej staranności w przygotowaniu utworu;
3) brania udziału we wszystkich wskazanych przez Telewizję Polską S.A.
działaniach związanych z przygotowaniem realizacji telewizyjnej występu
konkursowego oraz promocją Telewizji Polskiej S.A. oraz udziału wykonawcy
w 64 Konkursie Piosenki Eurowizji Tel Aviv 2019, w tym również w: sesjach
fotograficznych,
wywiadach
radiowych
i
telewizyjnych,
realizacji
promocyjnych materiałów telewizyjnych, uczestniczenia w konferencjach
prasowych oraz spotkaniach z publicznością.
4) Wykonawca wybrany jako reprezentant Telewizji Polskiej S.A. zobowiązuje
się do udziału w Konkursie Piosenki Eurowizji Tel Aviv 2019 i uczestniczenia
we wszystkich wskazanych przez Telewizję Polską działaniach związanych z
Konkursem Eurowizji w Izraelu oraz zawarcia wszystkich niezbędnych umów
wskazanych przez Europejską Unię Nadawców, w tym umowy licencyjnej na
wydanie CD/DVD oraz umowy na rozpowszechnianie Online utworu.
5) Wykonawca wybrany jako reprezentant Telewizji Polskiej S.A. na 64
Konkursie Piosenki Eurowizji Tel Aviv 2019 zobowiązuje się do dostarczenia
wszystkich dokumentów wymaganych przez Europejską Unię Nadawców, w
tym zdjęć, śladów utworu muzycznego wg specyfikacji, biogramów oraz
wszelkich innych materiałów wg wskazań organizatora w nieprzekraczalnym
terminie określonym przez TVP S.A.
22. Wykonawca wybrany jako reprezentant Telewizji Polskiej S.A. na 64
Konkursie Piosenki Eurowizji Tel Aviv 2019 zobowiązuje się dostarczyć
najpóźniej do dnia 5 marca 2019 r. teledysk z wybranym utworem. Teledysk
ten TVP S.A. ma prawo wykorzystać na wszystkich polach eksploatacji w
celu promocji Konkursu Piosenki Eurowizji Tel Aviv 2019, włączając także
oddzielnie nagranie dźwiękowe. Dostarczenie teledysku jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody przez uprawnionych z tytułu prawa autorskiego i praw
pokrewnych na wykorzystanie go w tym zakresie. Wykonawca oświadcza
równocześnie, że zgodę taką uzyskał od współtwórców teledysku, artystów
wykonawców oraz producenta wideogramu wraz z prawem udzielenia tej
zgody TVP S.A.

23. Wykonawca/Zgłaszający ponoszą odpowiedzialność w przypadku
naruszenia autorskich praw osobistych i majątkowych do utworu
zgłoszonego do Krajowych Eliminacji lub do 64. Konkursu Piosenki Eurowizji
Tel Aviv 2019 a także do teledysku dostarczonego zgodnie z ust. 22.
24. Wykonawca/Zgłaszający oświadcza, że w razie zwycięstwa będzie
reprezentował TVP S.A. podczas 64. Konkursu Piosenki Eurowizji Tel Aviv
2019 zgodnie z regulaminem Europejskiej Unii Nadawców (EBU) i
zobowiązuje się do całkowitej dyspozycyjności w zakresie promocji
zwycięskiego utworu za pośrednictwem nośników oraz innych mediów w
Polsce i za granicą oraz udostępnienia praw do promocji utworu Europejskiej
Unii Nadawców i firm z nią współpracujących, wskazanych przez EBU.
25. W przypadku rezygnacji Wykonawcy z udziału w 64. Konkursie Piosenki
Eurowizji Tel Aviv 2019 lub dyskwalifikacji TVP S.A. z udziału w 64.
Konkursie Piosenki Eurowizji Tel Aviv 2019 z winy wykonawcy, TVP S.A.
przysługuje prawo do odszkodowania w wysokości poniesionych przez nią
kosztów na zorganizowanie Krajowych Eliminacji oraz przygotowań do
udziału w Konkursie, w półfinale i finale Konkursu w tym również
składki/opłaty licencyjnej za aktywne uczestnictwo w Konkursie Piosenki
Eurowizji 2019 wniesionej na rzecz Europejskiej Unii Nadawców (EBU).
26. Wykonawca wyłonionego w ramach Krajowych Eliminacji utworu i
Telewizja Polska S.A. nie będą odpowiadać wzajemnie wobec siebie i osób
trzecich z tytułu nie wywiązania się z niniejszego Regulaminu w przypadku,
gdy wykonanie przez nich zobowiązania wynikającego z niniejszego
Regulaminu stanie się niemożliwe z powodu siły wyższej, a w szczególności z
powodu: klęsk żywiołowych (pożary, powodzie, huragany itp.), epidemii,
strajków, zamieszek powszechnych lub innych okoliczności, którym
wykonawca i TVP S.A. nie mogły zapobiec i które były poza ich kontrolą.
27 Administratorem danych osobowych Wykonawców, Autorów Tekstów,
Kompozytorów oraz Zgłaszających/Opiekunów (dalej dane osobowe) jest
Telewizja Polska S.A. z siedzibą przy ul. J. P. Woronicza 17, 00-999
Warszawa.
29. Dane osobowe zgromadzone w celu przeprowadzenia eliminacji
przetwarzane są zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie,
a także obowiązujących przepisów krajowych oraz traktowane są jako baza
danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywana na serwerze
zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i
fizycznym.

32. Telewizja Polska S.A., informuje, iż dane osobowe wymienione na
formularzach składanych na potrzeby eliminacji do 64. Konkursu Piosenki
Eurowizji Tel Aviv 2019, przetwarzane są w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy z
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych co oznacza, iż w
ramach tejże działalności artystycznej nie stosuje się przepisów art. 5–9, art.
11, art. 13–16, art. 18–22, art. 27, art. 28 ust. 2–10 oraz art. 30
Rozporządzenia.
37. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będzie miał
zastosowanie Regulamin EBU ESC Tel Aviv 2019 (RULES OF THE
EUROVISION SONG CONTEST 2018).
38. Telewizja Polska S.A. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego
Regulaminu.

Załącznik nr 1

ZGŁOSZENIE DO KRAJOWYCH ELIMINACJI DO 64 KONKURSU PIOSENKI EUROWIZJI
TEL AVIV 2019

WYKONAWCA
…………………………………………………………………………………………………..
Imię i Nazwisko (Pseudonim artystyczny)

…………………………………………………………………………………………………..
Data urodzenia

…………………………………………………………………………………………………..
telefon/adres email

UTWÓR

…………………………………………………………………………………………………..
Tytuł

…………………………………………………………………………………………………..
Data premiery

…………………………………………………………………………………………………..
Kompozytor

…………………………………………………………………………………………………..
Autor tekstu

DANE ZGŁASZAJĄCEGO LUB PRAWNEGO OPIEKUNA

…………………………………………………………………………………………………..
Imię i Nazwisko

…………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania/korespondencyjny

…………………………………………………………………………………………………..
telefon/ email

1. Oświadczam, iż osoby, w tym Wykonawca, Kompozytor i Autor tekstu, w
imieniu których składam zgłoszenie do Krajowych Eliminacji do 64.
Konkursu Piosenki Eurowizji Tel Aviv 2019, posiadają informacje, o
których mowa wyżej, w zakresie przetwarzania ich danych osobowych.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem określającym zasady
wyboru utworu i wykonawcy reprezentującego Telewizje Polską S.A.
podczas 64. Konkursu Piosenki Eurowizji Tel Aviv 2019 i akceptuję jego
treść, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

……………
Data

……………………………
podpis zgłaszającego

