
REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO USTRZYKI DOLNE 2015
POD PATRONATEM POLSKIEGO RADIA RZESZÓW

KONKURS  ZESPOŁÓW  MUZYCZNYCH  USTRZYKI  DOLNE  2015  –  to przegląd
młodych zespołów rockowych oraz bluesowych organizowany przez Ustrzycki Dom Kultury
w Ustrzykach  Dolnych,  który  objęty  jest  patronatem  Polskiego  Radia  Rzeszów.  Celem
konkursu jest  wyłonienie zespołów, które wystąpią w trakcie  koncertów przed zespołami:
Kasa Chorych i  Proletaryat w dniach 7-8 sierpnia 2015 r., a zwycięzca konkursu wystąpi
przed zespołem KSU w dniu 15 sierpnia 2015 r.

Zespoły zakwalifikowane z konkursu zaprezentują się podczas wymienionych koncertów w
kolejności i godzinach ustalonych przez Organizatora, a triumfator dodatkowo weźmie udział
w koncercie organizowanym przez Radio Rzeszów w studiu radiowym w 2016 roku. 

Warunki uczestnictwa:

1. Do udziału w konkursie dopuszczone zostaną zespoły wykonujące muzykę rockową
lub bluesową,  opartą  na repertuarze  własnym (minimum 50% repertuaru  musi  być
twórczością własną zespołu).

2. Program prezentowany przez uczestników jest dowolny.

3. Zgłoszenia i materiały demo (w postaci płyty z nagranymi utworami w formacie mp3
lub  audio  oraz historią  i składem  zespołu)  przyjmowane  będą  w terminie
do 17.07.2015     r. (decyduje  data  stempla  pocztowego).  Zgłoszenia  tj. formularz
zgłoszeniowy  oraz materiał  muzyczny  demo  prosimy  przesłać  najlepiej  listem
poleconym na adres: Ustrzycki Dom Kultury, ul. 29 Listopada 31, 38-700 Ustrzyki
Dolne z dopiskiem „Konkurs”

1. Formularze  zgłoszeniowe  można  pobrać  ze strony:  www.ustrzyki-dolne.pl oraz
www.cit.ustrzyki-dolne.pl 

2. Materiał demo powinien zawierać minimum 3 utwory (co najmniej 8 minut muzyki),
przy  czym  co  najmniej  2  utwory  powinny być  oryginalnym dziełem zgłaszanego
wykonawcy.

3. Nadesłane materiały nie będą zwracane.

4. Decyzje komisji kwalifikacyjnej są nieodwołalne.

5. O ile organizatorzy nie postanowią inaczej, występ wykonawcy podczas koncertów
powinien trwać od 40 min. do 50 min.

6. Każdy z uczestników musi wyrazić pisemną zgodę na:
– wykorzystywanie nadesłanych materiałów muzycznych do celów promocyjnych,
– rejestrację audio i video koncertu,
– zamieszczenie materiałów w całości lub dowolnych jego fragmentów na stronach 
internetowych organizatora.

http://www.ustrzyki-dolne.pl/
http://www.cit.ustrzyki-dolne.pl/


7. Konkurs  i jego  triumfatorzy  reklamowani  będą  na  plakatach  oraz informacji
publikowanych w prasie, radiu i internecie.

8. Za występ  w koncertach  wykonawcom  nie  przysługuje  honorarium.  Organizatorzy
pokrywają jedynie koszty dojazdu zespołów

9. Zespoły  zakwalifikowane  do koncertów  zostaną  poinformowane  drogą  e-mail  lub
telefonicznie.  Termin  ogłoszenia  listy  zespołów  zakwalifikowanych  do koncertów
upływa w dniu 20.07.2015 r.

10. Dla  zwycięskiego  w   konkursie  zespołu  organizatorzy  zapewniają  dodatkowo
specjalny koncert w studiu Polskiego Radia Rzeszów w 2016 r.


