REGULAMENTUL CONCURSULUI TALENT SHOW – „VEDETA POPULARĂ”

TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE ÎNSCRIERE
Concursul “Vedeta populară” se adresează tuturor românilor din ţară sau din afara
graniţelor ţării, care au talent în domeniul folclorului muzical şi au vârsta peste 16 ani.
Nu pot participa la Concursul „Vedeta Populara” angajații şi/sau colaboratorii
Organizatorului, precum şi soții/soțiile, rudele şi afinii acestora până la gradul al IV-lea
inclusiv.
Se interzice dreptul de participare la emisiunea concurs „Vedeta Populara”, după cum
urmează:
Persoanei care a suferit o condamnare definitivă pentru fapte prevăzute şi sancționate
de legea penală română cu pedeapsa închisorii pentru o perioadă mai mare de 1 (un) an şi
nu a intervenit reabilitarea;
Participanților care se prezintă la concursul TV „Vedeta Populara” în stare de
ebrietate, sub influenta substanțelor narcotice, psihotrope sau halucinogene, precum şi
participanților care au un comportament agresiv, violent, sau folosesc un limbaj obscen,
ofensator, ori proferează jigniri, amenințări şi/sau îndemnuri la violenţă, ură rasială,
discriminare sau încălcarea ordinii constituționale.
.
I.
DISPOZIŢII GENERALE:
Art.1. – (1) Organizatorul şi producărorul exclusiv al emisiunii concurs “Vedeta populară”,
denumit în continuare Concursul, este Societatea Română de Televiziune, denumită în
continuare SRTv sau Organizator.
(2) Concursul constă în alegerea celui mai bun interpret vocal de muzică populară din ţară.
(3) Sezonul IV (patru) al Concursului se desfăşoară în perioada: iunie – decembrie 2019 .
Art.2. – (1) Formularul de Înscriere la Concurs se completează de către orice persoană
eligibilă, conform Termenilor și Condițiilor de înscriere, cu scopul de a dobândi calitatea
de Participant în cadrul Concursului organizat de către SRTV.
(2) Prin completarea Formularului de Înscriere publicat pe site-ul SRTV www.tvr.ro
candidații confirmă faptul că îndeplinesc toate Criteriile de eligibilitate ale Concursului și
că au citit și acceptat în mod expres toate dispozițiile Termenilor și Condițiilor de înscriere,
astfel cum sunt enunțate în prezentul document.
Art. 3. - Următoarele definiții se vor aplica întocmai în prezentul Regulament:

a)
“SRTv” –Societatea Română de Televiziune, persoană juridică română, având
sediul în București, Calea Dorobanţilor nr.191, sector 1, cod fiscal RO 8468440, care
organizează și radiodifuzează Concursul;
b)
„Concursul” – competiția organizată de SRTv în vederea descoperirii celor mai
buni interpreţi vocali de muzică populară , desfășurată pe parcursul etapelor de
Preselecție, Selecție;
c)
“Formular de Înscriere” - formularul completat de Participant pentru înscrierea la
Concurs;
d)
“Candidat” – orice persoană care completează Formularul de Înscriere la Concurs;
e)
„Participant” –orice Candidat care este selectat de Organizator pentru una sau mai
multe dintre etapele Selecţiei;
f)
„Invitat” – orice persoană care participă la programul realizat de SRTv, în cadrul
probelor de concurs, dar și persoane care vor susține momente artistice în cadrul
show-ului;
g)
“Juriu” – comisia formată din cinci personalităţi cu rol în stabilirea şi ierarhizarea
candidaţilor şi a participanţilor;
Art. 4. – Concursul se va desfășura în cadrul a două etape, Etapa Preselecției şi Etapa
Selecției.
II.
ÎNSCRIEREA ŞI DESFĂȘURAREA PRESELECŢIEI:
Art.5. Etapa Preselecţiei constă în:
a) Înscrierea Candidaţilor, în care orice persoană interesată să participe la Concurs, după
ce va completa Formularul de Înscriere, se va prezenta în fața organizatorilor pentru
preselectare. Toate detaliile personale şi/sau informaţiile completate de Candidat în
Formularul de înscriere trebuie să fie adevărate, corecte și să nu inducă în eroare SRTv;
b)
Preselecția Participanţilor, în cadrul căreia reprezentanții SRTv îi vor preselecta
din rândul Candidaților pe cei mai buni concurenți și-i vor invita pentru participare în
cadrul Etapei Selecției. Decizia selecţiei Candidaților în Etapa Preselecţiei aparține exclusiv
SRTv, fiind finală și irevocabilă. În cazul în care unii dintre candidaţii aleşi nu pot
participa, din motive personale, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a alege pe altcineva.
Art.6. – Concursul este deschis tuturor persoanelor cu vârsta de peste 16 ani, care au talent
în domeniul folclorului muzical provenind din toate zonele etnografice ale ţării.
Art.7. – (1) Înscrierile se vor face pentru fiecare zonă folclorică, în oraşele Craiova,
Caransebeş, Cluj-Napoca, Bistriţa, Iaşi, Constanţa şi Bucureşti.
(2) Datele şi programul preselecţiilor organizate în oraşele de mai sus, vor fi comunicate
prin intermediul materialelor promoţionale difuzate pe canalele SRTv şi în mediul online.

Art.8. – Programul preselecţiilor şi informaţii suplimentare despre acestea vor fi postate pe
site-ul SRTv: www.tvr.ro.
Art. 9. – (1) Prin înscrierea la concurs Candidații cesionează exclusiv SRTv drepturile lor
patrimoniale conexe aferente apariţiei, interpretării şi tuturor prestaţiilor artistice din
concurs, în toate etapele acestuia, pe toată perioada de protecţie legală din momentul
fixării interpretării/execuţiei sale, pe teritoriul României şi Internaţional, nelimitat ca
număr de utilizări, inclusiv pentru realizarea tuturor materialelor promoţionale necesare
unei bune promovări a emisiunii –concurs „Vedeta Populară “.
(2) Candidații cesionează exclusiv SRTv următoarele drepturi patrimoniale conexe:
a) fixarea interpretării sau execuţiei fixate;
b) reproducerea interpretării sau execuţiei fixate;
c) distribuirea interpretării sau execuţiei fixate;
d) închirierea interpretării sau execuţiei fixate;
e) împrumutul interpretării sau execuţiei fixate;
f) importul în vederea comercializării pe piaţa internă a interpretării sau execuţiei fixate;
g) radiodifuzarea interpretării sau execuţiei fixate;
h) retransmiterea interpretării sau execuţiei fixate;
i) comunicarea publică a interpretării sau execuţiei fixate, direct sau indirect, prin orice
mijloace, inclusiv prin punerea la dispoziţia publicului a interpretării sau execuţiei fixate
astfel încât să poată fi accesată în orice loc şi orice moment ales, în mod individual, de către
public (ex: Internet, în reţeaua de telefonie mobilă, prin satelit, video streaming etc.).
j) autorizarea de către concurenţi a SRTv pentru radiodifuzări ulterioare, în raport de
prima radiodifuzare, în cadrul duratei cesiunii prevăzute la alin. (1).
(3) Clauzele menţionate la alin. (1) şi (2) se aplică şi Invitaţilor.
Art. 10. – (1) Preselecţia Candidaţilor se desfăşoară în luna iunie 2019.
(2) Datele,orele şi locaţiile preselecţiilor vor fi anunţate pe site-ul SRTv dar şi în mediile
on-line.
(3) La intrarea în sala de preselecţie, Candidatul va avea asupra lui actul de
identitate.
Art.11.–(1) Candidații vor pregăti mai multe cântece de muzică populară din zona
folclorică aleasă şi vor prezenta un fragment dintr-o doină sau baladă şi un cântec
propriu-zis.
(3) Este permisă interpretarea atât cu acompaniament instrumental live (unul sau mai
multe instrumente), cât şi pe negativ (pe suport CD, stick) sau chiar fără acompaniament.
(4) Totodată, în cadrul preselecţiei, candidaţii vor primi întrebări legate de cunoaşterea
domeniului „folclor” sau probe de improvizaţie la alegerea reprezentanţilor SRTV.

Art.12.–(1)În urma preselecţiei, vor fi aleşi pentru prima etapă a concursului un număr fix
de candidaţi.
(2) Rezultatele preselecţiei sunt anunţate, ulterior finalizării acesteia, pe site-ul SRTv:
www.tvr.ro
Art. 13. - Preselecțiile se pot realiza pentru mai multe sezoane ale Concursului.

III.
DESFĂŞURAREA SELECȚIEI:
Art. 14. Selecţia se desfăşoară în 3 etape, astfel:
a) etapa I, în cadrul căreia vor evolua participanţii declaraţi admişi după
preselecţie, în urma căreia vor rămâne, prin decizia juriului, semifinaliștii; Fiecare moment
artistic care va fi prezentat nu trebuie să depăşească 3 minute.
b) etapa a II-a (semifinala), în cadrul căreia evoluează semifinaliştii din care vor fi
aleşi, prin decizia juriului, finaliştii;
c) etapa a-III-a (finala) în cadrul căreia vor evolua finaliștii din care va fi ales câştigătorul
concursului.
Art. 15. – În cadrul selecţiei, Participanţii evoluează acompaniați de orchestra pusă la
dispoziție de Organizator.
Art. 16. - Repetiţiile participanţilor pentru fiecare etapă a Selecției se vor desfăşura după
un program stabilit de organizatorul SRTv şi anunţat în prealabil celor implicați.
Art. 17. – (1) Participanţii au obligaţia să respecte toate precizările şi condiţiile stabilite de
Organizator, programul de repetiţii, conţinutul emisiunilor, ordinea de intrare în concurs,
să participe la evenimente şi alte activităţi conform solicitării Organizatorului emisiunii
„Vedeta Populară”.
(2) În perioada în care sunt implicaţi în concursul „Vedeta Populară”, concurenţii nu au
voie să participe la emisiuni, festivaluri-concurs sau evenimente difuzate în direct sau
înregistrate, atât de SRTv, cât şi de alte posturi de televiziune.
(3) Încălcarea prevederilor alin. (1) şi (2) duce la descalificarea automată a concurentului.
(4) Clauza menţionată la alin. (1) se aplică şi Invitaţilor.
Art. 18. – (1) Cheltuielile de cazare pentru participanţii la concurs vor fi suportate de către
Organizator, în limita a 2 camere pentru fiecare concurent.
(2) Cheltuielile legate de transport şi masă sunt în sarcina concurenţilor.
V.

JURIZAREA ÎN CADRUL CONCURSULUI:
Art. 19.- (1) Selecţia concurenţilor se face pe baza deciziei juriului.
(2) Criteriile de departajare a concurenţilor de către juriu sunt următoarele:

a)
originalitatea repertoriului;
b)
calităţile vocale;
c)
acuratețea intonațională;
d)
precizia ritmică;
e)
emisia vocală;
f)
respirația;
g)
stilul interpretativ;
h)
expresivitatea interpretării;
i)
dicția;
j)
cunoaşterea şi folosirea graiului zonal;
k)
ţinuta scenică (costumul tradiţional, accesorii, atitudine)
l)
cunoştinţe teoretice din domeniul folclorului;
m)
charisma;
n)
capacitatea de a improviza;
o)
creativitatea;
p)
spiritul ludic;
q)
umor.
(3) Juriul îşi rezervă dreptul de a adresa concurenţilor şi alte întrebări.
(4) În situaţia în care, în etapa a III-a, etapa finală a concursului, doi sau mai mulţi
concurenţi au punctaj egal, câştigătorul va fi desemnat în urma unei pobe de baraj propusă
de membrii juriului. Dacă şi după proba de baraj se menţine egalitatea între concurenţi
premiul va fi împărţit, în mod egal, câştigătorilor.
VI. Condiţii de confidenţialitate
Art.20. - (1) Membrii Juriului au obligaţia de a respecta confidenţialitatea legată de
organizarea şi jurizarea concursului.
(2) Orice comunicare a concurenţiilor cu membrii juriului, având drept obiect prestaţia
lor, este interzisă şi atrage descalificarea din concurs.
(3) Toţi concurenţii au obligaţia respectării confidenţialităţii rezultatelor concursului
„Vedeta Populară” până la difuzarea pe post a ediţiilor la care au participat.
(4) Nerespectarea confidenţialităţii potrivit alin.(1) - (3) atrage sancţionarea persoanei
respective prin plata unei sume de bani, cel puţin egală cu costurile efectuate de SRTv
pentru organizarea, producerea şi difuzarea ediţiilor la care a participat.

VII. Distincţii
Art.21. - Premiul concursului este in valoare de 100.000 lei brut.

Notă: Hotărârile juriului sunt irevocabile, nu se admit contestaţii.

Am luat la cunoştinţă

