
„ŻePKA”„ŻePKA”
Żuromiński Przegląd Kapel Amatorskich jest imprezą mającą na celu:

• promocję muzyki
• inspirowanie młodych muzyków do poszukiwań artystycznych w muzyce
• konfrontację dokonań twórczych artystów
• doskonalenie warsztatu muzycznego

Warunki uczestnictwa

Konkurs dotyczy zespołów amatorskich, grających szeroko pojętą muzykę.
Do udziału w konkursie mogą przystąpić zespoły, które:

• prześlą kartę zgłoszenia i materiał demonstracyjny z trzema utworami (audio CD) na adres:
Żuromińskie Centrum Kultury
Pl. Piłsudskiego 27
09-300 Żuromin
lub w formie elektronicznej (karta w pliku *.doc, audio w formacie mp3, 196Kbps) na adres 
e-mail (zetceka@op.pl) do dnia 20.04.2012r.
Karta do pobrania na stronie http://zetceka.republika.pl

• przyjmą warunki zawarte w regulaminie

Regulamin

Komisja Artystyczna powołana przez organizatora dokona oceny materiałów 
fonograficznych przesłanych przez zespoły i wyłoni 7 podstawowych uczestników konkursu oraz 
3 zespoły tzw. rezerwy.

1. W konkursie nie mogą uczestniczyć zespoły które mają podpisany kontrakt z firmami 
fonograficznymi i/lub wydały płytę.

2. Organizator w terminie do 23.04 br. poinformuje pisemnie, telefonicznie lub e-mailem 
zespoły zakwalifikowane do konkursu.

3. Zespoły zakwalifikowane do konkursu są zobowiązane wpłacić akredytację w wysokości 
50 zł od zespołu w terminie do 5 dni od chwili rozstrzygnięcia kwalifikacji.
Nr konta: 65 8242 0008 2001 0002 3575 0001 z dopiskiem „Żepka i nazwa zespołu.
Nie wpłacenie wyżej wymienionej kwoty oznacza rezygnację z uczestnictwa w konkursie.

4. Konkurs odbędzie się w Żuromińskim Centrum Kultury w dniu 2 maja 2012r.
5. W ramach konkursu należy wykonać maksymalnie 3 utwory - czas całości występu do 

20 min.
6. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży oraz ewentualnego zakwaterowania.
7. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający, perkusję (bez blach) oraz 3 wzmacniacze 

gitarowe, obsługę techniczną.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów pochodzących z konkursu.

Nagrody:

• Miejsce I – nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł.
• Miejsce II – są to nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
• Miejsce III – nagroda publiczności.

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy projektu Tomasz Krzywda, Daniel Fabiszewski
e-mail: zetceka@op.pl lub nr tel.: 236 572 799
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