REGULAMIN
1. Nazwa : Międzynarodowe Konfrontacje Muzyczne - MUZYCZNA JESIEŃ 2018
2. Miejsce konkusu :
Ośrodek Kultury i Rekreacji
ul. Kasztanowa 16, 49 – 200 Grodków
tel/fax (077) 415 53 29
Międzynarodowe Konfrontacje Muzyczne odbędą się 16-18 listopada 2018r.
Na festiwal zapraszamy zespoły grające: rock, blues, reggae, jazz, folk itp.

3. ORGANIZATOR KONKURSU:
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie

4. Etapy oraz przebieg konkursu:
I Etap: 15 października 2018r. ( poniedziałek)
eliminacje na podstawie nadesłanych materiałów „demo”
II Etap: 16 listopada 2018r. ( piątek)
W piątek odbędą się eliminacje dodatkowe 10 wybranych przez jury zespołów, spo-

śród których kolejnych 5 trafi do sobotnich przesłuchań konkursowych i walki
o nagrodę główną.
III Etap: 17 listopada 2018r. (sobota)
Spośród nadesłanych zgłoszeń, jury wybierze 10 najlepszych zespołów, które staną
do walki o nagrodę główną w sobotnich koncertach konkursowych
IV Etap: 18 listopada 2018r. (niedziela)
Po wysłuchaniu wszystkich uczestników jury zakwalifikuje zespoły do koncertu
laureatów, na którym zostaną przyznane miejsca oraz wręczone nagrody.
Koncert laureatów odbędzie się w niedzielę 18.11.2018r. o godz. 16.00.
LAUREACI OBOWIĄZKOWO biorą udział w Koncercie Laureatów, jest to warunek
otrzymania nagrody!

5. WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem udziału w festiwalu jest nadesłanie do dnia 12 października 2018r
wypełnionej karty zgłoszenia
3 utworów na płycie CD na adres OKiR w Grodkowie, bądź 3 utworów w formacie
mp3, 16bit 320kb/s na adres mailowy (okirgrodkow@gmail.com)
wpłata wpisowego w wysokości 100zł. od zakwalifikowanego zespołu (czyt. zespoły, które poinformujemy o dostaniu się do festiwalu) do dnia 19 października 2018r. na konto Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie:
Konto: PKO BP są Grodków nr: 74 1020 3668 0000 5002 0015 6554 w tytule wpisując: wpisowe na Festiwal Muzyczna Jesień 2018, nazwę zespołu oraz imię
i nazwisko wpłacającego.
Wpisowe podlega zwrotowi w dniu przyjazdu danego zespołu na przesłuchania na
podstawie okazania dokumentu tożsamości wpłacającego. W przypadku rezygnacji
z udziału w przesłuchaniach organizator nie zwraca wpisowego, trafia ono do puli
nagród Festiwalu!!!

6. NAGRODY
Przewidywana pula nagród to 6 000zł.

7. POSTANOWIENIA KonCOWE
zespoły przyjeżdżają na własny koszt
koszty ewentualnego noclegu pokrywa zespół (poza zespołami, które przejdą eliminacje)
organizator nie zwraca nadesłanych materiałów
organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań i materiałów filmowych do celów reklamowych i promocyjnych
każdy z występujących zespołów zobowiązany jest do przywiezienia własnego
backlinu (wzmacniacze, instrumenty, werbel i blachy)
koncert każdego z wykonawców nie może przekroczyć 30 minut łącznie z montażem i demontażem na scenie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w regulaminie z obowiązkiem
poinformowania o tym uczestników konkursu.
KONTAKT
Monika Dzienisieńko – 662 019 034,
Wiesław Dubaniowski – 662 238 243,
Dyrektor OKiR Paweł Garncarz – 511 667 113

