Przegląd amatorskich zespołów rockowych ROCKOWISKO
14 września 2019 r., Wilczkowice

REGULAMIN
Organizatorem przeglądu jest Ośrodek Kultury w Brzeszczach.
ROCKOWISKO jest imprezą mającą na celu: promocję muzyki rock’n’rollowej, inspirowanie
muzyków do poszukiwań artystycznych, konfrontację dokonań twórczych młodych artystów.
Warunki uczestnictwa:
Konkurs dotyczy zespołów i solistów, grających szeroko rozumianą muzykę rockową. Do udziału
w konkursie mogą przystąpić zespoły, które: prześlą kartę zgłoszenia, materiały informacyjne
o sobie, rider i materiał demonstracyjny z dwoma utworami w formacie MP3, zgodę na
przetwarzanie danych osobowych na e-mail: sekretariat@ok.brzeszcze.pl do dnia 30.08.2019 r.
z dopiskiem „Rockowisko”; przyjmą warunki zawarte w regulaminie. Dokumenty tekstowe powinny
być przesłane w programach edycyjnych tekstu natomiast ZGODA na przetwarzanie danych
osobowych z podpisem w PDF.
Procedura konkursowa:
1. Organizatorzy dokonają oceny materiałów fonograﬁcznych przesłanych przez zespoły i wyłonią
5 uczestników przeglądu.
2. W przeglądzie nie mogą uczestniczyć zespoły, które mają podpisany kontrakt z ﬁrmami
fonograﬁcznymi.
3. Organizator w terminie do dn. 6 września br. poinformuje telefonicznie lub e-mailem zespoły
zakwaliﬁkowane do przeglądu.
4. Przegląd odbędzie się w plenerze przed Domem Ludowym w Wilczkowicach dniu 14 września
2019 r. (sobota).
5. W ramach przeglądu należy wykonać maksymalnie 4 utwory - czas całości występu do 40 min.
obecności na scenie, łącznie z podłączeniem instrumentów do aparatury nagłośnieniowej.
6. Wyłonienia laureata pierwszego miejsca dokona jury powołane na przegląd.
7. Wyłonienia laureata nagrody publiczności dokonają uczestnicy, głosując na wybrany przez siebie
zespół. Każdy z uczestników koncertu przy wejściu otrzyma listę zespołów, a po zakończeniu
prezentacji będzie mógł zagłosować na swojego faworyta, zaznaczając odpowiednio na liście.
Głosowanie odbywać się będzie w trakcie i do 30 min. po zakończeniu koncertów. Każdy
z uczestników koncertu może zagłosować tylko raz.
8. Podliczenia głosów dokona komisja wyłoniona spośród przedstawicieli zespołów oraz
organizatora. Zespół, który otrzyma największą ilość głosów – tzw. Nagrodę publiczności, będzie
mógł zrealizować ją w formie 2-godzinnych warsztatów muzycznych z jurorem, w terminie
uzgodnionym pomiędzy jurorem a zespołem w Ośrodku Kultury w Brzeszczach.
9. Laureat pierwszego miejsca otrzyma nagrodę - voucher o wartości 1.000,00 zł. na zakup sprzętu
muzycznego.
10. Udział w przesłuchaniach przeglądu oznacza zgodę na rejestrację audiowizualną oraz
fotograﬁczną występów w celach promocyjnych i marke ngowych przez organizatorów konkursu.
11. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży oraz ewentualnego zakwaterowania.
12. Organizatorzy zapewniają sprzęt oświetleniowy i nagłaśniający: mikrofony i przody. Każdy
z zespołów przyjeżdża ze swoją perkusją, wzmacniaczami i instrumentami. W karcie zgłoszenia
prosimy o określenie specjalnych potrzeb sprzętowych.
13. Próby obowiązkowe odbędą się dnia 14 września br. od godz. 9.00 przed Domem Ludowym
Wilczkowicach. O dokładnej godzinie próby każdy z zespołów zostanie powiadomiony przez
organizatora.

