XVII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MUZYKI MŁODZIEŻOWEJ

R O C K O WA N I A 2 0 1 9
pod patronatem Burmistrza Miasta Mława

Miejski Dom Kultury w Mławie
1 7 l i s t o p a d a 2 0 1 9 r. , g o d z . 1 2 : 0 0
Sala Kina
Regulamin Przeglądu Zespołów Muzycznych
1.

Organizatorem przeglądu jest Miejski Dom Kultury w Mławie.

2.

Przegląd adresowany jest do zespołów amatorskich*, wykonujących własny repertuar oparty
o szeroko rozumianą muzykę rockową.

3.

Celem przeglądu jest popularyzacja muzyki, promowanie twórczości zespołów, prezentacja
umiejętności muzyków z różnych środowisk oraz inspirowanie do podejmowania działań o
charakterze artystycznym.

4.

Kwalifikacja uczestników przeglądu odbędzie się na podstawie nadesłanych płyt CD lub plików MP3 z minimum trzema utworami własnego autorstwa.

5.

Kwalifikacji dokona Komisja powołana przez dyrektora MDK w Mławie.

6.

Zakwalifikowane zespoły wykonają w czasie Przeglądu utwory autorskie wybrane z repertuaru własnego zgłoszonego do kwalifikacji.

7.

Maksymalny czas na scenie dla każdego wykonawcy to 30 minut (razem z podłączeniem,
krótką próbą dźwięku oraz odłączeniem sprzętu).

8.

Warunkiem udziału w przeglądzie jest:
- wpłacenie wpisowego w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt zł) w kasie MDK w dniu imprezy
lub przelewem na konto MDK, nr konta: 16 8230 0007 3002 2670 2000 0001;

9.

Wykonawcy występują zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Organizatora.

10.

Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie, wzmacniacze instrumentalne
i podstawowy zestaw perkusyjny.

11.

Muzycy używają własnych instrumentów. Mogą też używać własnych wzmacniaczy, efektów
gitarowych oraz elementów perkusji, takich jak stopa, werbel i talerze.

12.

Dla zespołów wskazanych przez Jury organizatorzy przewidzieli następujące nagrody:
• I nagroda:
• II nagroda:
• III nagroda:

3 000,00 PLN
2 000,00 PLN
1 000,00 PLN

• Wyróżnienie:

nagroda rzeczowa

13.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Werdykt Jury jest nieodwołalny.

14.

Wszelkie sporne kwestie dotyczące tego regulaminu rozstrzyga Organizator.

15.

Zespoły zgłaszające się na festiwal wyrażają zgodę na nieodpłatną transmisję i retransmisję
swoich koncertów w relacjach z festiwalu oraz wykorzystanie przez Organizatora wszelkich
materiałów audiowizualnych z festiwalu w celach informacyjnych i promocyjnych.

16. Wypełnione karty zgłoszeń, zgody na przetwarzanie danych osobowych, nagrania oraz materiały informacyjne dotyczące zespołu (do nieodpłatnego wykorzystania w celach promocyjnych imprezy) prosimy przysyłać na adres:
Miejski Dom Kultury w Mławie, ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława
lub pocztą elektroniczną na adres d.skowronski@mdkmlawa.com
z dopiskiem ROCKOWANIA, w terminie do 31 października 2019 r. (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia).
17.

Ze względów organizacyjnych zgłoszenia, które nadejdą po tym terminie, NIE BĘDĄ
UWZGLĘDNIANE.

18.

Nadesłanych materiałów nie zwracamy.

19.

Komisja konkursowa, o której mowa w punkcie 5. niniejszego regulaminu, ogłosi zespoły zakwalifikowane do Przeglądu do dnia 5 listopada 2019 r. do godz. 16.00.

20.

Zespoły przyjeżdżają na koszt własny lub placówki delegującej.

21.

Osoby niepełnoletnie, wchodzące w skład zespołu zakwalifikowanego do udziału w Festiwalu
zobowiązane są dostarczyć pisemną zgodę prawnego opiekuna na udział w imprezie conajmniej na tydzień przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku niedostarczenia takiego oświadczenia Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia osoby niepełnoletniej do
udziału w imprezie.

22.

Uczestników obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz środków odurzających
podczas trwania Przeglądu.

23.

Zespół nie będzie występował z jakimikolwiek roszczeniami odszkodowawczymi w przypadku opublikowania materiału muzycznego z niezamierzonymi błędami technicznymi.

24.

Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

25.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie.

26.

Wszelkie kwestie nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

27.

Termin przeglądu: 17 listopada 2019r. Rozpoczęcie prób godz. 12.00. Rozpoczęcie przesłuchań godz. 13:00. Miejsce: sala kina MDK w Mławie.

28.

Koszty ubezpieczenia NW leżą w gestii uczestników imprezy.

Wszelkich informacji związanych z Festiwalem udziela Dariusz Skowroński.

tel.: 23 654 35 85; e-mail: d.skowronski@mdkmlawa.com

*

zespoły niemające podpisanego kontraktu płytowego z wytwórnią fonograficzną, niebędące członkiem jakiejkolwiek organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (np. ZAiKS), wykonywanie muzyki nie
jest głównym źródłem utrzymania dla członków zespołu.

