
Regulamin

V Ogólnopolskiego Przeglądu Kapel Rockowych

„RYKOWISKO LIVE 2016”:

1.Przegląd ma charakter  konkursowy,  tj.  zespoły biorące udział  oceniane będą przez jury,
które następnie przyzna nagrody.

2.W przeglądzie mogą brać udział zespoły prezentujące szeroko rozumianą muzykę rockową.

3.Warunkiem  udziału  jest  przesłanie  materiału  demo  (pliki  mp3)  oraz  wypełnionej  karty
zgłoszenia na adres organizatora kamilpolak80@wp.pl do dnia 24 czerwca 2016r.

4.Powołana przez organizatora komisja konkursowa przesłucha nadesłane materiały z których
wybierze zespoły mogące wystąpić w Przeglądzie Kapel Rockowych „RYKOWISKO LIVE”.

5.W przypadku małej liczby zgłoszeń komisja może zakwalifikować wszystkie zespoły, które
nadeślą swój materiał demo bez przesłuchiwania i oceniania.

6.Zespoły zostaną poinformowane odpowiednio wcześniej o zakwalifikowaniu do przeglądu
telefonicznie.

7.W dniu przeglądu (9 lipca) zespoły w konkursie prezentują program od 3 do 5 utworów nie
dłuższy jednak niż 20 minut.

8.Każdy  z  zespołów  zobowiązany  jest  przygotować  COVER  znanej  i  lubianej  kapeli
rockowej.

9.Brak  przygotowanego  COVERU  nie  skutkuje  dyskwalifikacją,  jedynie  obniżeniem
punktacji co zaś może wpłynąć na przyznanie nagród.

10.Zespoły zakwalifikowane przyjeżdżają na koszt własny.

11.Zakwalifikowane zespoły winne są opłacić wpisowe w wysokości 50 zł. Wpłaty należy
dokonać na podane niżej konto i w dniu koncertu przedstawić dowód wpłaty.

Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Rykach

Ul. Warszawska 11

08-500 Ryki

Nr konta 34 1020 3219 0000 9102 0114 6216

12.Organizatorzy  zapewniają:  nagłośnienie  (tzw.  przody,  odsłuchy,  mikrofony,  korpus
perkusji)

13.Zespoły  grają  na  swoich  instrumentach,  wzmacniaczach.  Perkusiści  przywożą:  werbel,
stopkę, „blachy”.

14.Wypełnienie karty zgłoszenie (i jej podpisanie w dniu przeglądu) jest równoznaczne ze
zgodą na bezpłatne rejestrowanie materiału z konkursu, jego publiczne odtwarzanie w celach
reklamowych, przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów.

15.Najlepsze 3 zespoły otrzymają nagrody.

16.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian.

Organizatorzy:

M.G.C.K. w Rykach, Urząd Miejski w Ryki



V Ogólnopolski Przegląd Kapel Rockowych

RYKOWISKO LIVE 2016

KARTA ZGŁOSZENIOWA

1.Nazwa zespołu:

2.Skład zespołu: (imię nazwisko instrument)

3.Kontakt:

Adres

tel.

e-mail:

4.Notatka o zespole: (historia, osiągnięcia)

NIEZBĘDNE załączniki:

Logo zespołu

Nagrania (min 2 utwory)

Zdjęcie zespołu

Zgłoszenia należy przesłać do 24 czerwca 2016r

na adres: centrumkultury.ryki@wp.pl

www.mgck.ryki.pl; tel.: (0-81) 8651 616 lub 512 315 407 (Kamil Polak)

mailto:centrumkultury.ryki@wp.pl
http://www.mgck.ryki.pl/

