ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE WOKALNYM POD TYTUŁEM „X FACTOR“
(zwanego dalej „KONKURSEM“), organizowanego przez:
FremantleMedia Polska Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (02-724), przy ul. Wołodyjowskiego 63, zarejestrowan
w rejestrze przedsibiorców w Sdzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego nr
KRS 0000094904, o kapitale zakładowym w wysokoci 50.000 PLN, zwan dalej „PRODUCENTEM” na zlecenie TVN S.A. z
siedzib w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 166, wpisan do Krajowego Rejestru Sdowego prowadzonego przez Sd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000213007, kapitał zakładowy w wysokoci 69.660.335,60 zł.,
w pełni wpłacony, numer NIP 951-00-57-883, zwan dalej „NADAWC”.
UWAGA! Osoba, która nie ma ukoczonych 18 lat musi uzyska zgod i podpis rodzica lub opiekuna prawnego

OGÓLNE ZASADY PROGRAMU I KONKURSU
1.
2.

Celem Konkursu (Programu X Factor) jest wyłonienie najwikszej osobowoci wokalnej i scenicznej wród osób i grup
posiadajcych talent wokalny i muzyczny.
Selekcja Uczestników Konkursu (Programu X Factor) przebiega w nastpujcych etapach:
a)
I Etap – Castingi Wstpne (Precastingi) w 4 miastach Polski, które zakocz si wyborem ok. 400 wystpów.
W Castingach Wstpnych mog wzi udział solici w wieku co najmniej 16 lat (rok urodzenia 1998) , grupy wokalne
(duety, tercety etc.) i zespoły wokalno-instrumentalne, których członkowie maj co najmniej 16 lat (rok urodzenia
1998). O dalszym udziale w Konkursie (Programie X Factor) uczestnicy zostan powiadomieni telefonicznie lub/i smsowo.
b)
II Etap – Castingi Jurorskie (Castingi) odbd si w Zabrzu. Podczas Castingów Jurorskich kada osoba /zespół, która
usłyszy „TAK” od co najmniej 3 jurorów przechodzi do nastpnego etapu, w którym znajdzie si ok. 100 wystpów.
c)
III Etap – Eliminacje, które potrwaj 2 dni i odbd si w Warszawie. Podczas Eliminacji w kolejnych konkurencjach
wokalnych, z których kada zostanie zakoczona decyzj Jury o dalszym udziale uczestnika w Konkursie (Programie X
Factor), odpadn kolejni uczestnicy Konkursu (Programu X Factor). Wszyscy Uczestnicy Eliminacji zostan
powiadomieni o tym, czy zostaj w Konkursie (Programie X Factor), czy odpadaj, podczas trwania Eliminacji. Do
kolejnego etapu zakwalifikuje si 20 wystpów. Uczestnicy zostan podzieleni na 4 grupy po 5 wykonawców. W
grupach znajd si uczestnicy w wieku: 16 – 24 lata dziewczta, 16 – 24 lata chłopcy, powyej 25 lat oraz zespoły
wokalne i wokalno-instrumentalne. Kada grupa zostanie przydzielona jednemu z Jurorów, który zostanie jej
Opiekunem i Mentorem.
d)
IV Etap – Wizyta w Domach Jurorów, która potrwa 2 dni. Kada z grup spotka si ze swoim Jurorem w wyznaczonym
Domu. Tam odbdzie si kolejny etap Konkursu (Programu X Factor). Kady z Jurorów z wybranym przez siebie
Doradc jeszcze raz przesłucha wszystkich startujcych uczestników konkursu z własnej grupy i po konsultacji z
Doradc podejmie decyzj, kto z nich wystpi w Koncertach Na ywo. Na tym etapie odpadn 2 osoby / 2 zespoły
wokalne lub wokalno-instrumentalne z kadej grupy. Do kolejnego etapu dostan si 3 osoby / 3 zespoły: wokalne i/lub
wokalno-instrumentalne z kadej grupy. Nadal bdzie obowizywał podział na 4 grupy: 16 – 24 lata dziewczta, 16 –
24 lata chłopcy,wykonawcy powyej 25 lat, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne. Do etapu Koncerty Na ywo
zakwalifikuje si 12 wykonawców (3 solistki 16-24 lata, 3 solistów 16-24 lata, 3 wykonawców w wieku powyej 25 lat
i 3 zespoły wokalne i/lub wokalno-instrumentalne).
e)
V Etap – Koncerty Na ywo – 6 Koncertów emitowanych na ywo, w których wystpy uczestników zostan poddane
ocenie Jury oraz głosowaniu telewidzów poprzez SMS-y i opcjonalnie telefony stacjonarne
W czterech (1 – 4) Koncertach Na ywo po kadym głosowaniu telewidzów trzech sporód wszystkich uczestników,
którzy otrzymaj najmniejsz liczb głosów w głosowaniu SMS–owym i opcjonalnie przez połczenia stacjonarne
(łcznie) zostanie na scenie. Sporód tej trójki uczestników ten, który otrzymał najmniejsz liczb głosów w
głosowaniu SMS–owym i opcjonalnie przez połczenia stacjonarne w Orange Polska (łcznie)odpadnie z programu
bezwarunkowo. Sporód dwóch pozostałych Jurorzy wybior tego, który zapiewa w kolejnym Koncercie Na ywo.
Wyboru dokonaj po Dogrywce, w której kady z dwójki Uczestników z kolejn (od koca) liczb głosów w
głosowaniu SMS–owym i opcjonalnie przez połczenia stacjonarne (łcznie), zapiewa jeszcze raz utwór wokalny
wyznaczony przez Producenta. W kadym z czterech (1-4)Koncertów na ywo odpadnie 2 uczestników. W kadym z
czterech koncertów (1-4) na ywo jeden juror moe straci dwóch uczestników lub dwóch jurorów po jednym
uczestniku. W kolejnych Koncertach na ywo znajdzie si: 10 uczestników, 8 uczestników, 6 uczestników 4
uczestników.
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Pity Koncert na ywo jest Koncertem Półfinałowym. Z dwóch Uczestników, którzy otrzymaj najmniejsz liczb
głosów w głosowaniu SMS–owym i opcjonalnie przez połczenia stacjonarne (łcznie) Jurorzy wybior tego, który
zapiewa w Koncercie Finałowym. Wyboru dokonaj po Dogrywce, w której kady z dwójki Uczestników z
najmniejsz liczb głosów w głosowaniu SMS–owym i opcjonalnie przez połczenia stacjonarne (łcznie), zapiewa
jeszcze raz utwór wokalny wyznaczony przez Producenta. Do Koncertu Finałowego po głosowaniu telewidzów i
wyborze Jurorów przejdzie 3 uczestników.
Szósty Koncert na ywo jest Koncertem Finałowym. W tym Koncercie zostanie wyłoniony Zwycizca IV edycji
Konkursu (Programu X Factor). Bdzie to uczestnik, który otrzyma najwiksz liczb głosów w głosowaniu SMS–
owym i opcjonalnie przez połczenia stacjonarne (łcznie).
3.

Uczestnikiem Konkursu (Programu X Factor) moe by kada osoba lub grupa osób (grupa wokalna, zespół wokalnoinstrumentalny) w wieku co najmniej 16 lat (rok urodzenia 1998), bez ogranicze co do obywatelstwa.
4. Uczestnik Konkursu (Programu X Factor), zgłaszajcy si na Precasting (Etap I) ma obowizek posiada dowód
tosamoci/legitymacj szkoln. Producent ma prawo zada w kadej chwili dowodu tosamoci lub innego dokumentu
potwierdzajcego tosamo Uczestnika. Nieokazanie takiego dowodu lub dokumentu w odpowiednim czasie moe
spowodowa wykluczenie Uczestnika z Precastingu. Wszystkie dane osobowe oraz informacje zadane przez Producenta
od kadego z Uczestników powinny by prawdziwe, dokładne oraz nie mog wprowadza w błd. Producent zastrzega sobie
prawo wykluczenia Uczestnika z Castingu według własnego uznania jeeli Uczestnik na jakimkolwiek etapie Castingu
dostarczy dane lub informacje nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzajce w błd.
5. W przypadku, gdy Uczestnik Castingu jest osob niepełnoletni, Producent bdzie wymagał podpisywania dokumentów przez
oboje rodziców Uczestnika lub opiekuna prawnego, posiadajcego sdow zgod na dokonanie odpowiednich czynnoci
w imieniu Uczestnika.
6. Uczestnikami Castingu oraz, w dalszej czci Konkursu (Programu X Factor), nie mog by pracownicy: Producenta,
Nadawcy, sponsorów audycji i sponsorów nagród dla zwycizcy Programu oraz krewni, małonkowie i powinowaci tych osób.
7. Warunkiem zapisu i udziału w Konkursie (Programie X Factor) jest niezacignicie jakiegokolwiek zobowizania dotyczcego
reklamy, marketingu lub sponsorowania w zakresie działalnoci estradowej lub wykonawczej albo pochodnej lub dotyczcej
wykorzystania nazwiska, wizerunku lub biografii, która mogłaby pozostawa w sprzecznoci z postanowieniami zawartymi
w złoonym Owiadczeniu Uczestnika lub w jakikolwiek inny sposób mogłaby mie wpływ na uczestnictwo w Konkursie
(Programie X Factor) lub nadanie Programu X Factor, jego promocj, wykorzystanie lub sponsorowanie.
8. Uczestnik zobowizuje si do poinformowania Producenta Programu X Factor o jakimkolwiek programie lub nagraniu
telewizyjnym lub radiowym (innym ni Program X Factor), w którym uprzednio wystpił lub uczestniczył jako artysta.
9. Uczestnik Konkursu (Programu X Factor) zobowizuje si do bezpłatnego wzicia udziału w co najmniej dwóch akcjach
promocyjnych programu organizowanych przez Telewizj TVN S.A. w terminie od nagrania pierwszego odcinka programu do
koca 2014 roku. Poprzez akcje promocyjne rozumie si jedno lub kilkudniowe wyjazdy, koncerty, spotkania z widzami,
udział w programach Telewizji TVN S.A. itp. organizowanych na potrzeby promocji TVN lub/oraz Programu X Factor.
Decyzj o udziale uczestnika w akcji promocyjnej, jego terminie oraz charakterze podejmuje Telewizja TVN S.A. Termin jest
odpowiednio wczeniej ustalany z Uczestnikiem.
10. Warunkiem zapisu i udziału w Konkursie (Programie X Factor) jest dyspozycyjno Uczestników w trakcie Castingu
i dalszych etapów Programu X Factor oraz zgoda i podpisanie Owiadczenia Uczestnika, jak równie przestrzeganie
warunków i zasad zawartych w tym Owiadczeniu oraz warunków i zasad ustalanych na bieco przez Producenta Programu
X Factor. W ramach udziału Uczestników w Programie X Factor, Producent Programu X Factor moe zada od Uczestników
udziału w odbywajcych si „na ywo” lub interaktywnych imprezach zwizanych z Programem X Factor, w tym w
nagraniach na potrzeby Internetu, wywiadach oraz w tzw. „czatach internetowych”.
11. Podczas Castingów Jurorskich Uczestnicy s zobowizani przedstawi utwór wokalny (do podkładu muzycznego lub
akompaniamentu instrumentalnego zespołu) według własnego wyboru. Uczestnicy musz mie przygotowane 2 utwory (z
podkładem muzycznym lub akompaniamentem instrumentalnym zespołu). Uczestnicy wykorzystujcy podkłady muzyczne s
zobowizani wysła podkłady we wskazanym terminie i na wskazany przez Producenta adres mailowy oraz dostarczy przed
wystpem wolny od wad fizycznych nonik CD audio z nagraniem tych 2 podkładów muzycznych. Zespoły wokalnoinstrumentalne zobowizane s wysła we wskazanym terminie i na wskazany przez Producenta adres mailowy 2 utwory, które
wykonaj podczas Castingu Jurorskiego. Uczestnik musi zna tytuł, oryginalnego wykonawc (jeli istnieje), autora muzyki i
autora tekstu wykonywanego utworu, a take kadego wykorzystanego w wystpie utworu lub jego fragmentu oraz poda
wymienione wyej dane na pimie podczas rejestracji do Castingu Programu X Factor.
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12. Uczestnik gwarantuje, e prezentowany przez niego wystp jest oryginalny i wolny od wad prawnych oraz, e nie narusza
praw osób trzecich. W razie, gdy wobec Producenta lub Nadawcy zostan zgłoszone roszczenia, Uczestnik zobowizuje si
zaspokoi roszczenia osób trzecich i zwalnia Producenta i Nadawc z odpowiedzialnoci z tego tytułu.
13. Producent nie ma obowizku nagrania bd nadania jakiegokolwiek Programu X Factor, w którym wystpił którykolwiek
z Uczestników, jak równie nadania lub nagrania jakiejkolwiek czci takiego wystpu w Programie X Factor.

I ETAP KONKURSU – ELIMINACJE WSTPNE (PRECASTINGI)
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

W okresie od dnia 07 grudnia 2012 r do 5 stycznia 2014 Producent Programu X Factor przeprowadzi Precastingi
w nastpujcych miastach: Wrocław, Zabrze, Gdask, Warszawa, w których mog wzi udział osoby spełniajce wymagania
okrelone w Ogólnych Zasadach Programu X Factor i Konkursu. Producent Programu X Factor ma prawo przeprowadzi
dodatkowe Precastingi w innych miastach Polski po wczeniejszej informacji na stronie internetowej Programu X Factor
i w Telewizji TVN.
Rejestracja Uczestników w celu wzicia udziału w Precastingu bdzie dokonywana w dniach tych Precastingów,
w godzinach od 10.00 – 20.00. Producent Programu X Factor moe dokona zmian tych godzin oraz czasu trwania rejestracji.
Producent Programu X Factor nie ponosi adnej odpowiedzialnoci, w przypadku gdy nie wszyscy chtni zarejestruj si
w celu wzicia udziału w Precastingach (w szczególnoci w przypadku znacznej liczby chtnych, kolejek). Producent nie daje
adnej gwarancji, i osoby, które pojawi si w celu uczestnictwa w Precastingu, zd si zarejestrowa i wzi udział
w Precastingu.
Przesłuchania uczestników w ramach Precastingu odbd si w dwóch etapach: Etap I Precastingu – Przesłuchanie Wstpne,
Etap II Precastingu – Nagranie.
Etap I Precastingu (Przesłuchanie wstpne) – na tym etapie uczestnicy castingu prezentuj przed komisj wybrany przez siebie
jeden utwór bez podkładu. Uczestnik powinien przygotowa dwa utwory, jeden z nich obowizkowo w jzyku polskim.
Po prezentacji uczestnik dowiaduje si czy został zakwalifikowany do II Etapu Precastingu – Nagranie.
Etap II Precastingu (Nagranie) – na tym etapie uczestnik jeszcze raz piewa wczeniej zaprezentowan piosenk przed kamer.
Komisja przesłuchujca rejestruje wystp. Wystpy uczestników, którzy dostali si do II Etapu Precastingu (Nagranie) –
zostan poddane ocenie przez Reysera i Producenta Programu X Factor, po zakoczeniu I Etapu Konkursu – Eliminacje
Wstpne (Precasting)
Uczestnicy mog take zgłasza si do programu X Factor przez stron internetow www.xfactor.tvn.pl. W zgłoszeniu
Uczestnicy zamieszczaj 2 utwory w swoim wykonaniu (solici), w wykonaniu grup wokalnych lub zespołów wokalnoinstrumentalnych. Nagrania nie powinny by nagraniami studyjnymi
Sporód Uczestników, którzy wezm udział w Precastingach, Reyser i Producent Programu X Factor, oraz osoby przez niego
wskazane wybior ok. 400 wystpów, które zakwalifikuj si do II Etapu Konkursu (Programu X Factor) – Casting Jurorski.
Producent Programu X Factor zastrzega sobie moliwo rozszerzenia lub zmniejszenia liczby wystpów wybranych
do II Etapu Konkursu (Programu X Factor).
Komisja Precastingu moe w dowolnym momencie przerwa uczestnikowi wykonywanie przygotowanego utworu (bez
wzgldu na to, czy utwór został zaprezentowany w całoci czy te nie).
Decyzja Producenta Programu X Factor oraz Komisji jest ostateczna i niepodwaalna, a Uczestnicy Konkursu (Programu
X Factor), podczas całego czasu trwania realizacji nie mog dyskutowa lub radzi si członków Komisji w adnej sprawie
dotyczcej ich udziału w Konkursie (Programie X Factor), a w szczególnoci przebiegu wystpu przez nich wykonywanego.
Producent lub Komisja nie s zobowizani do podawania powodów podjcia decyzji o odrzuceniu lub zakwalifikowaniu
kandydata do kolejnego etapu Konkursu (Programu X Factor).
Uczestnik zostanie poinformowany o dalszym udziale w Konkursie (Programie X Factor) telefonicznie lub sms-owo w czasie
gwarantujcym mu moliwo przygotowania si do nastpnego etapu Konkursu (Programu X Factor).
Na etapie „Precasting” Konkursu (Programu X Factor) Uczestnik przyjeda do wybranego miasta na własny koszt.
Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie, rekompensata, wiadczenie niepienine za udział w Precastingu.

II ETAP KONKURSU – CASTING JURORSKI
1.

W okresie od dnia 9 stycznia 2014 r do dnia 30 stycznia 2014 r Producent Programu X Factor przeprowadzi Castingi
z udziałem czterech Jurorów Konkursu (Programu X Factor) oraz publicznoci . W Castingu Jurorskim wezm udział osoby
wskazane przez Reysera i Producenta Programu X Factor, oraz osoby przez niego wyznaczone w wyniku Precastingu
w Etapie I. Producent Programu X Factor zastrzega sobie moliwo zmiany terminu Castingu Jurorskiego.
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2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Ten etap Programu X Factor przeprowadzony zostanie w sali widowiskowej w Domu Muzyki i Taca w Zabrzu i bdzie
rejestrowany za pomoc techniki telewizyjnej.
Uczestnicy maj obowizek zgłosi si na Casting Jurorski w miecie, dniu i o czasie wyznaczonym przez Producenta
Programu X Factor.
W czasie Castingu Uczestnicy wykonuj utwór wokalny do podkładu muzycznego lub akompaniamentu instrumentalnego
zespołu według własnego wyboru. Uczestnicy wykorzystujcy podkłady muzyczne musz mie przygotowane 2 podkłady
muzyczne i s zobowizani wysła podkłady we wskazanym terminie i na wskazany przez producenta adres mailowy, oraz
dostarczy przed wystpem wolny od wad fizycznych nonik CD audio z nagraniem tych 2 podkładów muzycznych. Zespoły
wokalno-instrumentalne musz mie przygotowane 2 utwory i zobowizane s wysła we wskazanym terminie i na wskazany
przez Producenta adres mailowy nagrania 2 utworów, które wykonaj podczas Castingu Jurorskiego.
Wystp Uczestnika oceniany jest przez 4 Jurorów. Kady z Jurorów ma prawo przerwa wystp przez podniesienie rki.
Po zakoczeniu wystpu nastpi jego ocena. Kada osoba/zespół, która usłyszy „TAK” od co najmniej 3 jurorów zakwalifikuje
si do kolejnego etapu Konkursu (Programu X Factor) – Etap Eliminacje.
Na tym etapie Programu X Factor Uczestnik przyjeda na Casting na własny koszt.
Sporód wystpów Uczestników, którzy wezm udział w Castingach Jurorskich, Jurorzy wybior do etapu Eliminacje ok.
100 wystpów.
Uczestnicy maj obowizek zgłosi si na Etap Eliminacje w Warszawie, w dniu i o czasie wyznaczonym przez Producenta
Programu X Factor.
Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie, rekompensata, wiadczenie niepienine za udział w Castingu.

III ETAP KONKURSU – ELIMINACJE (BOOTCAMP)
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Uczestnik, który zostanie zakwalifikowany do Etapu Eliminacje jest zobowizany do zaakceptowania terminów nagra tego
etapu Konkursu (Programu X Factor). Uczestnik Konkursu (Programu X Factor) bdzie dyspozycyjny
w terminach wyznaczonych wczeniej przez Producenta Programu X Factor oraz stawi si w miejscach wyznaczonych przez
Producenta Programu X Factor.
Ten etap Konkursu (Programu X Factor) przeprowadzony zostanie w cigu dwóch dni w Warszawie i bdzie rejestrowany za
pomoc techniki telewizyjnej.
Uczestnicy bd zobowizani wystpi w kilku konkurencjach wokalnych i wokalno-instrumentalnych wyznaczonych przez
Producenta Programu. Mog to by zarówno konkurencje indywidualne, jak i zbiorowe.
Wystp Uczestnika oceniany bdzie przez 4 Jurorów. Kada konkurencja Eliminacji zostanie zakoczona decyzj Jury o
dalszym udziale uczestnika w Konkursie (Programie X Factor). Po kadej konkurencji odpadn kolejni uczestnicy Konkursu
(Programu X Factor).Po dwóch dniach Eliminacji w Programie zostanie 20 uczestników (5 solistek
w wieku 16 – 24 lat, 5 solistów w wieku 16 – 24 lata, 5 wykonawców powyej 25 lat i 5 zespołów wokalnych i/lub wokalnoinstrumentalnych.
Kada z grup zostanie przydzielona jednemu z Jurorów, który stanie si Opiekunem i Mentorem tej grupy. Uczestnicy kadej
z grup spotkaj si ze swoim Jurorem podczas kolejnego etapu Konkursu (Programu X Factor), którym jest „Wizyta
w Domach Jurorów”.
Na tym etapie Konkursu (Programu X Factor) Producent Programu X Factor zapewni Uczestnikowi zakwaterowanie
i wyywienie (2 posiłki dziennie) na czas prób i nagra Programu X Factor oraz zwróci koszty podróy za dojazd
na terenie Polski w wysokoci równej cenie biletu PKP II klasy.
Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie, rekompensata, wiadczenie niepienine za udział w tym etapie
Konkursu (Programu X Factor) z wyłczeniem pkt. 6.
Uczestnik, który dostanie si do drugiego etapu Eliminacji (etap, który rozpoczyna si po pierwszym dniu nagra Eliminacji)
otrzyma do podpisania umow z Producentem Programu X Factor. Podpisanie tej umowy jest warunkiem uczestnictwa w
kolejnych etapach Programu X Factor.

IV ETAP KONKURSU – WIZYTA W DOMACH JURORÓW
1.
2.
3.

Uczestnik jest zobowizany do zaakceptowania terminów nagra Konkursu (Programu X Factor), oraz bdzie dyspozycyjny
w terminach wyznaczonych wczeniej przez Producenta Programu X Factor.
Ten etap Konkursu (Programu X Factor) przeprowadzony zostanie w wyznaczonych przez Producenta Programu
X Factor miejscach i bdzie rejestrowany za pomoc techniki telewizyjnej.
Uczestnicy bd zobowizani przedstawi utwór wokalny wyznaczony przez Jurora przy akompaniamencie wyznaczonego
instrumentu muzycznego lub zaaranowany na zespół wokalno-instrumentalny.
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4.
5.
6.

7.

8.

Jurorom bd towarzyszy wybrani przez nich Doradcy. Oni pomog Jurorom podj decyzj kto ostatecznie znajdzie si
w ostatnim etapie Konkursu (Programu X Factor).
Po prezentacji wszystkich Uczestników z grupy (5 wystpów) nastpi omówienie tych wystpów przez Jurora i jego Doradc.
Jurorzy ogłosz kademu z Uczestników w indywidualnej rozmowie swoj decyzj. Do kolejnego etapu „Koncerty Na ywo”
dostanie si po 3 Uczestników z grupy: 3 solistki w wieku 16 – 24 lat, 3 solistów w wieku 16 – 24 lata, 3 wykonawców
powyej 25 lat i 3 zespoły wokalne i/lub wokalno-instrumentalne.
Na tym etapie Konkursu (Programu X Factor) Producent Programu X Factor zapewni Uczestnikowi zakwaterowanie
i wyywienie (2 posiłki dziennie) na czas prób i nagra Programu, oraz zwróci koszty podróy za dojazd na terenie Polski
w wysokoci równej cenie biletu PKP II klasy.
Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie, rekompensata, wiadczenie niepienine za udział w tym etapie
Konkursu (Programu X Factor) z wyłczeniem pkt.7.

V ETAP KONKURSU – KONCERTY NA YWO
1.

Uczestnik jest zobowizany do zaakceptowania terminów prób i nagra Konkursu (Programu X Factor), a take terminów
realizacji felietonów filmowych (tzw. nagra ENG). Uczestnik Konkursu (Programu X Factor) bdzie dyspozycyjny
w terminach wyznaczonych wczeniej przez Producenta Programu X Factor.
2. Ten etap Programu X Factor przeprowadzony zostanie na ywo w studio telewizyjnym z udziałem publicznoci
i bdzie rejestrowany za pomoc techniki telewizyjnej.
3. W czasie midzy kolejnymi koncertami Uczestnik bdcy nadal w Konkursie (Programie X Factor) jest zobowizany
do zakwaterowania w Warszawie w miejscu wyznaczonym przez Producenta Programu X Factor.
4. W tygodniu poprzedzajcym kolejny Koncert Na ywo Uczestnik jest zobowizany do udziału w próbach, warsztatach
muzycznych, warsztatach tanecznych, nagraniach dla sponsorów programu X Factor i innych wyznaczonych przez Producenta
Programu X Factor zajciach. Kade z tych działa moe by rejestrowane za pomoc techniki telewizyjnej.
5. Kady z Koncertów Na ywo bdzie miał swój temat i repertuar zwizany z tym tematem. Producent Programu
X Factor ma decydujcy głos w sprawie wyboru repertuaru Uczestnika w Koncertach Na ywo i o liczbie piewanych przez
Uczestnika utworów wokalnych w Koncercie Na ywo.
6. Sporód Uczestników, którzy wezm udział w kadym z Koncertów Na ywo telewidzowie za pomoc SMS-ów
i opcjonalnie przez połczenia stacjonarne (łcznie) zadecyduj kto moe zapiewa w nastpnym Koncercie Na ywo.
W czterech (1 – 4) Koncertach Na ywo po kadym głosowaniu telewidzów trzej Uczestnicy, którzy otrzymaj najmniejsz
liczb głosów w głosowaniu SMS–owym i opcjonalnie przez połczenia stacjonarne (łcznie) zostan na scenie. Ten, który
otrzymał najmniejsz liczb głosów w głosowaniu SMS–owym i opcjonalnie przez połczenia stacjonarne (łcznie) odpadnie
z programu bezwarunkowo. Sporód dwóch pozostałych Jurorzy wybior tego, który zapiewa w kolejnym Koncercie Na
ywo. Wyboru dokonaj po Dogrywce, w której kady z dwójki Uczestników z kolejn (od koca) liczb głosów w
głosowaniu SMS–owym i opcjonalnie przez połczenia stacjonarne (łcznie), zapiewa jeszcze raz utwór wokalny
wyznaczony przez Producenta. W kadym z czterech (1-4)Koncertów na ywo odpadnie 2 uczestników. W kadym z czterech
koncertów (1-4) na ywo jeden juror moe straci dwóch uczestników lub dwóch jurorów po jednym uczestniku. W kolejnych
Koncertach na ywo znajdzie si: 10 uczestników, 8 uczestników, 6 uczestników, 4 uczestników.
7. Pity Koncert na ywo jest Koncertem Półfinałowym. Z dwóch Uczestników, którzy otrzymaj najmniejsz liczb głosów w
głosowaniu SMS–owym i opcjonalnie przez połczenia stacjonarne (łcznie) Jurorzy wybior tego, który zapiewa w
Koncercie Finałowym. Wyboru dokonaj po Dogrywce, w której kady z dwójki Uczestników z najmniejsz liczb głosów w
głosowaniu SMS–owym i opcjonalnie przez połczenia stacjonarne (łcznie), zapiewa jeszcze raz utwór wokalny
wyznaczony przez Producenta. Do Koncertu Finałowego po głosowaniu telewidzów i wyborze Jurorów przejdzie 3
uczestników.
8. Szósty Koncert na ywo jest Koncertem Finałowym. W tym Koncercie zostanie wyłoniony Zwycizca IV edycji Konkursu
(Programu X Factor). Bdzie to uczestnik, który otrzyma najwiksz liczb głosów w głosowaniu SMS–owym i opcjonalnie
przez połczenia stacjonarne (łcznie).
9. W kolejnych Koncertach Na ywo wemie udział: w odcinku 1 – 12 Uczestników, w odcinku 2 – 10 Uczestników, w odcinku
3 – 8 Uczestników, w odcinku 4 – 6 Uczestników, w odcinku 5 Półfinał – 4 Uczestników, w odcinku 6 Finał – 3 Uczestników wyłonionych sporód solistów, zespołów wokalnych i /lub wokalno-instrumentalnych.
10. Uczestnicy zostan poinformowani o dalszym udziale w Konkursie (Programie X Factor) w trakcie Koncertu Na ywo –
w czci „Wyniki”.
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11. Na tym etapie Konkursu (Programu X Factor) Uczestnik moe skorzysta z pomocy konsultanta wokalnego, choreografa,
stylisty, fryzjera, charakteryzatora, których zapewnia mu Producent Programu X Factor.
12. Na tym etapie Konkursu (Programu X Factor) Producent Programu X Factor zapewni Uczestnikowi zakwaterowanie
i wyywienie (2 posiłki dziennie) na czas prób i nagra Konkursu (Programu X Factor) oraz zwróci koszty podróy za dojazd
na terenie Polski w wysokoci równej cenie biletu PKP II klasy.
13. Sporód trójki Uczestników (solici i zespoły wokalne i/lub wokalno-instrumentalne), którzy wezm udział w ostatnim,
szóstym Koncercie Na ywo – Finale, telewidzowie za pomoc SMS-ów i opcjonalnie przez połczenia stacjonarne (łcznie)
zadecyduj kto zostanie Zwycizc Konkursu (Programu X Factor). Bdzie to Uczestnik (solista lub zespół wokalny i/lub
wokalno-instrumentalny), który otrzyma najwysz liczb SMS-ów i opcjonalnie głosów oddanych przez połczenia
stacjonarne (łcznie)
14. W przypadku remisu, gdy dwóch Uczestników otrzyma t sam liczb głosów w wyniku głosowania SMS–owego
i opcjonalnie przez połczenia stacjonarne (łcznie) zostanie przeprowadzona jednominutowa dogrywka głosowania SMS–
owego i opcjonalnie przez połczenia stacjonarne (łcznie) w celu wyłonienia Zwycizcy Konkursu (Programu X Factor).
15. Uczestnik (solista lub zespół wokalny) Finału, który w wyniku głosowania telewidzów otrzyma najwicej głosów
w głosowaniu SMS–owym i opcjonalnie przez połczenia stacjonarne (łcznie), zostanie Zwycizc Konkursu (Programu X
Factor) i dostanie Nagrod Główn w wysokoci 100 000 zł. Nagroda zostanie przekazana przez Emitenta Programu –
Telewizj TVN. Nagroda zostanie przekazana na wskazane przez Zwycizc Nagrody konto bankowe w terminie ustalonym
przez Emitenta – Telewizj TVN. Nagroda jest opodatkowana 10% (dziesicioprocentowym) podatkiem, który w imieniu
Zwycizcy Nagrody opłaca Emitent Programu – Telewizja TVN.
16. O Nagrodzie Dodatkowej dla Uczestnika Finału zadecyduje Emitent Programu – Telewizja TVN. Nagroda zostanie wówczas
przekazana przez Emitenta Programu – Telewizj TVN. Nagroda pienina zostanie przekazana na wskazane przez Zdobywc
Nagrody konto bankowe w terminie ustalonym przez Emitenta – Telewizj TVN. Nagroda rzeczowa zostanie przekazana
bezporednio Zdobywcy nagrody. Nagroda jest opodatkowana 10% (dziesicioprocentowym) podatkiem, który w imieniu
Zdobywcy Nagrody opłaca Emitent Programu – Telewizja TVN.
17. Producent Programu X Factor dopuszcza take moliwo dodatkowej Nagrody w programie. Moe otrzyma j Uczestnik
Programu wybrany głosami internautów. Regulamin przyznania nagrody internautów zostanie opublikowany na stronie
internetowej programu www.xfactor.tvn.pl
18. Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie, rekompensata, wiadczenie niepienine za udział w tym etapie
Konkursu (Programu X Factor) z wyłczeniem pkt. 15.

..................................................................................................
PODPIS UCZESTNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJCEJ
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