
Regulamin „Przeglądu Zespołów Muzycznych w Brzesku” 

 

§ 1. Informacje ogólne 

1. Przegląd ma charakter konkursu. 

2. Organizatorem Przeglądu jest Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku. 

3. Impreza odbędzie się 10 grudnia 2016 r. w Regionalnym Centrum Kulturalno - 

Bibliotecznym w Brzesku (Plac Targowy 10, 32-800 Brzesko). 

4. Uczestnikami Przeglądu mogą być zespoły amatorskie, działające samodzielnie lub pod 

patronatem instytucji społecznych, kulturalnych, wykonujące muzykę rozrywkową. 

5. W Przeglądzie nie mogą brać udziału chóry i zespoły wokalne. 

6. Przedział wiekowy członków zespołu to 15-30 lat. 

7. Zespół chcący wziąć udział w Przeglądzie zobowiązany jest do wypełnienia i wysłania 

formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.mok.brzesko.pl wraz          

z materiałem muzycznym w formacie MP3 (2 utwory) na adres kultura1@poczta.onet.pl do 

18 listopada 2016 r. Jakość nagrania nie będzie brana pod uwagę.   

 

§ 2. Kolejność działań konkursowych 

1. Wybór zespołów, które zostaną zakwalifikowane do konkursu zostanie dokonany            

na podstawie przesłanych nagrań demo przez komisję kwalifikacyjną.  

2. O wynikach eliminacji zostaną telefonicznie powiadomieni przedstawiciele zespołów 

zakwalifikowanych do Konkursu. Informacja ta będzie podana również na stronie 

www.mok.brzesko.pl 

3. Przesłuchania konkursowe odbędą się 10 grudnia 2016 r. 

4. Podczas konkursu nie może być stosowany playback i półplayback. Ograniczenie to nie 

dotyczy stosowania sampli i loopów. 

 

5. Uczestnicy przesłuchań konkursowych zobowiązani są korzystać z własnych 

instrumentów. 

6. Organizatorzy zapewniają uczestnikom mikrofony, monitory odsłuchowe nagłośnienie 

przednie. Do dyspozycji jest także podstawowy zestaw perkusyjny. 
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7. Zespoły podczas konkursu występować będą w kolejności ustalonej przez organizatorów. 

8. Każdy zespół wykonuje podczas przesłuchań konkursowych trzy utwory                      

w nieprzekraczalnym czasie 25 minut (łącznie z zamontowaniem i zejściem ze sceny). 

9. Oceną zespołów uczestniczących w Konkursie zajmować się będzie powołane przez 

organizatorów profesjonalne jury. 

10. Jury oceni między innymi poziom wykonawczy, brzmienie, aranżację i ogólne wrażenie 

artystyczne. 

11. Oficjalne ogłoszenie zwycięzców nastąpi po części konkursowej, niezwłocznie                    

po zakończeniu obrad jury. 

12. Dla zespołów przewidziane są nagrody pieniężne za zajęcie kolejno trzech pierwszych 

miejsc. Dodatkowo zespół, który zwycięży wystąpi podczas Dni Brzeska 2017.  

13. Organizator zapewnia bezpieczne przechowanie sprzętu należącego do zespołu.  

14. Organizator nie zapewnia wyżywienia dla uczestników Konkursu, ale zapewniona 

zostanie woda mineralna.  

15. Udział w Konkursie jest zgodą na fotografowanie podczas występów konkursowych 

oraz na wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych m.in. na stronie 

internetowej i facebook’u organizatora. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z osobami wskazanymi przez 

organizatora w celu osiągnięcia jak najlepszego rezultatu artystycznego i technicznego. 

17. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody                      

na przetwarzanie danych osobowych przez MOK w Brzesku zgodnie z ust. z 29.VIII.1997r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922). 

18. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów „Przeglądu 

Zespołów Muzycznych w Brzesku'' 

 

 

 


