REGULAMIN PRZEGLĄDU MUZYKI ALTERNATYWNEJ ELBLĄG ROCKS EUROPA
Festiwal Muzyki Alternatywnej w Elblągu
I. ORGANIZATORZY
1. Organizatorem Przeglądu „Elbląg Rocks Europa – Festiwal Muzyki Alternatywnej w
Elblągu” zwanego w dalszej części Festiwalem jest Stowarzyszenie Elbląg Europa zwane dalej organizatorem.
II. CELE
1. Celem Festiwalu jest promocja wartościowych projektów muzyki alternatywnej,
utrzymanej w szeroko pojętej konwencji rockowej, reprezentującej wysoki poziom
artystyczny i posiadającej autorski repertuar. Projekty powinny być nieznane szerokiej
publiczności i nie istnieć na komercyjnym rynku muzycznym.
III ELIMINACJE UCZESTNIKÓW
1. Eliminacje przebiegają jednocześnie na dwóch płaszczyznach: lokalnej i ogólnopolskiej.
●Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu dla zespołu jest nadesłanie karty
zgłoszeniowej (wraz z minimum dwoma utworami w formacie mp3) na adres:
ere@elblageuropa.pl oraz pomyślne przejście procesu eliminacji. W tytule maila prosimy
wpisać "ERE eliminacje - nazwa zgłaszanego zespołu”.
● Zespoły do udziału w Festiwalu kwalifikuje organizator.
● Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 sierpnia 2017r. (Organizator zastrzega
sobie prawo do wydłużenia terminu rekrutacji). O wynikach oraz liczbie zespołów
zakwalifikowanych do Festiwalu organizator poinformuje na stronie internetowej Festiwalu
20.05.2014 r.
● Decyzja o zakwalifikowaniu zespołu lub jego odrzuceniu przez organizatora jest
ostateczna.
IV. REALIZACJA FESTIWALU
1. Koncert festiwalowy zrealizowany będzie w Elblągu, w dniu 15 września 2017r.
2. O kolejności występów zespołów w Festiwalu zadecyduje losowanie. O jego wyniku
zakwalifikowane zespoły poinformuje organizator.
3. Zespół zakwalifikowany do Festiwalu może zaprezentować program nieprzekraczający
30 minut. 4. Zespół wyraża zgodę na wykorzystanie nadesłanego materiału do celów
promocyjnych Festiwalu (składanka konkursowa wydawana na CD przez organizatora,
radio, telewizja oraz Internet).
5. Zespół wyraża zgodę na rejestrację (audio i video) występu w Festiwalu i występu
finałowego do celów promocyjnych Festiwalu.
6. Zespół wyraża zgodę na nieograniczoną liczbę prezentacji zespołu i materiałów
artystycznych zespołu na wszystkich polach eksploatacji (Internet, radio, telewizja) w
dowolnym czasie oraz zamieszczenie dowolnych fragmentów materiału w dowolnym
formacie na stronie internetowej Festiwalu i stronach internetowych patronów medialnych
Festiwalu.
7. Organizator umożliwi zakwalifikowanym do Festiwalu zespołom bezpłatny występ.
8. Organizator nie zwraca kosztów podróży.
9. Każdy z zespołów powinien dysponować własnym sprzętem grającym.
10. Organizator Festiwalu zapewnia nagłośnienie (przody, odsłuchy, backline), zestaw
perkusyjny (zespół we własnym zakresie przywozi talerze, stopę i werbel) i obsługę
techniczną Festiwalu, jednak nie gwarantuje obsługi niektórych niestandardowych
instrumentów.
11. Szczegóły techniczne udzielane są pod adresem mailowym: ere@elblageuropa.pl

V. WYBORY ZWYCIĘZCÓW
1. Jury składa się z trzech członków wybranych przez organizatora Festiwalu.
2. Publiczność głosuje poprzez zaznaczenie nazwy zespołu na kartach do głosowania,
dostępnych w punkcie informacyjnym i wrzucenie ich do zapieczętowanych urn.
3. Głosowanie przez publiczność zamykane jest 15 min. po występie ostatniego zespołu.
4. Po zakończeniu prezentacji wszystkich zespołów Komisja Skrutacyjna podlicza głosy w
obecności jury.
5. Jury wybiera spośród siebie przewodniczącego, którego zadaniem jest organizacja
pracy jury oraz sporządzenie protokołu z obrad końcowych.
6. Jury ogląda wszystkie występy konkursu. Bezpośrednio po prezentacji wszystkich
zespołów konkursowych jury spotyka się na obradach, które toczą się przy drzwiach
zamkniętych.
7. Po zakończeniu obrad i sporządzeniu protokołu jury wybiera zwycięzcę Festiwalu oraz
przyznaje wyróżnienia. Werdykt jest ogłaszany publicznie przez przewodniczącego jury.
8. Werdykt jury w zakresie oceny prezentacji zespołów jest ostateczny.
VI. NAGRODY
1. Nagrody przyznaje jury konkursowe Festiwalu
2. Ustala się następujące nagrody regulaminowe:
a. Nagroda główna – 1000,00 zł
b. Wyróżnienie – 500,00 zł
c. Nagroda publiczności – 500,00 zł
3. Nagroda dzielona jest pomiędzy członków zespołów zajmujących poszczególne
miejsca.
4. Dodatkowo przewiduje się możliwość udziału zwycięskiego zespołu w charakterze
gościa specjalnego na kolejnym Festiwalu.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Zarząd
Stowarzyszenia Elbląg Europa.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

