
STREFA DOBREJ MUZYKI
LETNIE PREZENTACJE MUZYCZNE

REGULAMIN
I

ORGANIZATOR:
1. Organizatorem  przeglądu  pn.: „VIII  LETNIE

PREZENTACJE  MUZYCZNE”  jest  Gminny  Ośrodek
Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju.

2. Adres Organizatora: ul. Piłsudskiego 14, 42-360 Poraj.
3. Patronat: 

Wójt Gminy Poraj – Katarzyna Kaźmierczak

II
TERMIN I MIEJSCE:

 25 maja   2019r.,    OSWiR Jastrząb, ul. Zielona 21

III
CELE PRZEGLĄDU:

1. Stworzenie platformy do integracji młodych artystów.

2. Możliwość zaprezentowania swojej twórczości przed 
profesjonalnym Jury.

IV
REGULAMIN PRZEGLĄDU:

1. Przegląd ma charakter konkursowy.

2. Do udziału w przeglądzie zaproszone są zespoły grające
różne style muzyczne (np. rock, rap, blues, jazz, funk ,
r&b, muzyka klasyczna).

3. W konkursie nie mogą  wziąć udziału  zespoły, które:

a)  są wykonawcami zawodowymi,
  b) posiadają podpisaną umowę z wydawcą          

     muzycznym.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie

lub przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (e-mail, fax,
listownie, osobiście) do dnia 20 maja 2019r. na adres:

Gminny Ośrodek Kultury
im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju

ul. Piłsudskiego 14, 42-360 Poraj
mail: gok.poraj@op.pl, 

tel. (fax) (0-34) 314 55 48, kom. 530 210 560

5. Zespoły występują w dwóch kategoriach wiekowych:
- do 18 lat
- powyżej 18 lat

W przypadku gdy w zespole będą osoby z obu kategorii
(skład mieszany) o kategorii zadecyduje Organizator.

6. Organizator  zastrzega,  iż nie  będzie  rozpatrywać źle
wypełnionych i nie podpisanych kart zgłoszeń.

7. W przesłuchaniach finałowych każdy zespół prezentuje
program,  którego  czas  trwania  wraz  z  montażem  nie
może przekroczyć  30 minut.  W programie prezentacji
mile  widziane  utwory  własne.  Znaczne  przekroczenie
czasu grozi dyskwalifikacją.

8. Jury w każdej chwili może przerwać prezentację zespołu
bez podania przyczyny.

9. Osoby  niepełnoletnie,  wchodzące  w  skład  zespołu
grającego  w  przesłuchaniach  finałowych  muszą
przedstawić  organizatorom  pisemną  zgodę  rodziców
bądź prawnego opiekuna.

10. Przesłuchania  finałowe  odbędą  się  w  dniu  25  maja
2019     od  ok.  17.00. Zakwalifikowane  zespoły
zobowiązane są do stawienia się w tym dniu na terenie
Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji w Jastrzębiu   o
godzinie  16.00. O  kolejności  występów  decyduje
Organizator.

11. Wyniki  Komisji  Konkursowej zostaną ogłoszone w tym
samym dniu, po przesłuchaniu wszystkich uczestników.

V
SYSTEM NAGRÓD

Zwycięskie  zespoły  „VIII  Letnich  Prezentacji  Muzycznych”
otrzymują nagrody finansowe. 
Zespoły ocenia Jury powołane przez Organizatora.
Werdykt Jury jest niepodważalny.

I miejsce   – 1000 zł
II miejsce  – 500 zł
III miejsce – 300 zł

ORGANIZATOR ZASTRZEGA MOŻLIWOŚĆ INNEGO
PODZIAŁU NAGRÓD!

VI
KWESTIE ORGANIZACYJNE:

1. Udział uczestników w przeglądzie jest bezpłatny.

2. Organizator  zapewnia  nagłośnienie,  tzw.  przody  oraz
odsłuchy,  mikrofony,  perkusję  (istnieje  możliwość
wykorzystania własnych blach, werbli i stopy). 

Organizator  nie  zapewnia instrumentów  oraz
wzmacniaczy gitarowych, basowych, klawiszowych.

3. Uczestnicy  przyjeżdżają  na  koszt  własny  lub  placówki
delegującej.

4. Wszelkie formy ubezpieczenia osób i sprzętu uczestnicy
pokrywają we własnym zakresie.

5. Wszelkie kwestie sporne dotyczące spraw festiwalowych
wyjaśnia i interpretuje Organizator.

6. Wszystkie  bieżące  informacje  na  temat  festiwalu
dostępne na stronie organizatora: www.gokporaj.pl oraz
na Facebooku.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian
w niniejszym Regulaminie bez podania przyczyny.

8. Akceptując  Regulamin  uczestnik\uczestnicy  wyrażają
zgodę  na  wykorzystanie  wszelkich  materiałów
zarejestrowanych w trakcie trwania przeglądu.

9. Zgłoszenie do udziału w „VIII Letnich Prezentacjach 
Muzycznych” jest równoznaczne z akceptacją 
niniejszego Regulaminu.

Zapraszamy do udziału!

http://www.gokporaj.pl/
mailto:gok.poraj@op.pl

