
ŻUROMIŃSKIE CENTRUM KULTURY
Pl. Piłsudskiego 27, 

www.zetceka.republika.pl 

Otwarci 
na 

Kulturę!
tel. 23 657 27 9909-300 Żuromin, 

 www.facebook.com/ZetCeKa 

 REGULAMIN PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH
- PAMIĘCI NASZYCH PRZYJACIÓŁ -

Szczegóły:
Przegląd odbędzie się 02.11.2012r. piątek w sali koncertowej Żuromińskiego Centrum Kultury

1) Przegląd kierowany jest do zespołów wykonujących muzykę szeroko pojętego rocka, reggae, hip-hop, 
 folku opartego na repertuarze własnym, nie posiadających dotychczas kontraktów płytowych.

2) Organizatorem jest Żuromińskie Centrum Kultury. Pl. Piłsudskiego 27 09-300 Żuromin 
 mail: zetceka@op.pl tel: 023 6572 799.

3) W konkursie wystąpi maksymalnie 4 zespołów wybranych przez niezależne JURY 
na podstawie nadesłanych materiałów na wyżej podany adres e-mail do 26.10.2012r. 

w temacie PAMIĘCI NASZYCH PRZYJACIÓŁ – KONKURS.
a) min. trzy utwory w formacie MP3 (studio, koncert, próba) własnego autorstwa;

b) krótki opis zespołu (miejscowość);
c) imiona, nazwiska, wiek, instrumenty;

c) zdjęcie i logo (jeśli jest);
d) wymagania techniczne;

e) kontakt z zespołem nr tel, e-mail, adres.

5) O zakwalifikowaniu zespół zostanie powiadomiony telefonicznie.

6) Organizator zapewnia nagłośnienie oraz perkusję (bez blach, stopy i werbla) zespoły przywożą swój backline oraz instrumenty.

7)Organizator przewidział nagrodę rzeczową (sprzęt muzyczny) dla najlepszego zespołu w przeglądzie oraz  koncert drugiego
 dnia  „Pamięci Naszych Przyjaciół” tj. 03.11.br (organizator zapewnia nocleg i wyżywienie dla zwycięskiego zespołu) 

8)Zwycięzcę konkursu wybierze powołane przez organizatorów Jury. Ocenie podlegają: dobór repertuaru, wykonanie
  (interpretacja), umiejętności muzyczne, ogólny wyraz artystyczny.

9)Kolejność występowania na scenie ustala organizator.

10)Próby akustyczne odbywają się w dniu koncertu od 13:00. Przegląd rozpoczyna się o godzinie 16:00.

11)Każdy z zespołów ma czas na scenie max. 45 min. (łącznie z instalacją).
 

12)W czasie przesłuchań konkursowych organizatorzy nie przewidują bisów.
13)Zespół zakwalifikowany do przeglądu wpłaca akredytację w wysokości 40 zł na konto organizatora     

14) Organizator nie zwraca kosztów dojazdu.

15) Organizator zapewnia poczęstunek oraz napoje chłodzące.

16) Pytania można kierować do Pani Karoliny Grześkiewicz tel. 23 657 27 99 kgrzeskiewicz.zck@gmail.com
Pytania techniczne zetceka_2004@msn.com

17) Zgłoszenie zespołu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
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18)Organizatorzy nie mają obowiązku ujawniania przyczyny niezakwalifikowania wykonawcy do występu w przeglądzie.


