
Regulamin Ogólnopolskiego  Przeglądu Zespołów  „Rock Battle of Barcja ” 
1-2 września 2017r 

 

Zasady udziału w konkursie 
1.  Organizatorem Przeglądu jest Bartoszycki Dom Kultury 

2.  Przegląd konkursowy odbędzie się w dniach 01.09.2017r. w Bartoszyckim Domu Kultury od godz. 16:00                                  
Koncert laureatów oraz zaproszonej gwiazdy wieczoru 02.09.2017r. od godz.18:00 na Placu Bohaterów 
Westerplatte w Bartoszycach. 

3.  Do udziału w przeglądzie zapraszamy zespoły muzyczne wykonujące każdą odmianę muzyki rockowej z 
wyłączeniem zespołów wykonujących covery.  

4. W przeglądzie nie mogą brać udziału ubiegłoroczni laureaci (laureaci z lat poprzednich mile widziani) 

5.  Kwalifikacja uczestników odbywa się na podstawie kart zgłoszeniowych oraz nagrań demo  
       (z 2 utworami), które należy przesłać pocztą na adres: 
 

Bartoszycki Dom Kultury w Bartoszycach 
ul. Bohaterów Warszawy 11, 11-200 Bartoszyce 

lub 
wysłać drogą e-mailową na adres: rockbarcja@wp.pl   

 

6.  Termin nadsyłania zgłoszeń oraz nagrań demo upływa z dniem 01.08.2017 r. 

7.  Zespoły uczestniczące w przeglądzie mają 30 minut na instalację oraz prezentację 3 utworów,  w skład których 
wchodzą utwory własne. 

8.  Czas instalacji oraz prezentacji wynosi 30 minut i liczy się od wejścia na scenę !!! 

9.  Organizatorzy zapewniają zespołom: 
- profesjonalne nagłośnienie 
- oświetlenie sceny 
- backline (perkusja bez blach, werbla i stopy, 2x guitar amp, bas amp) 
- ciepły posiłek 
 

Ważne !!! Zanim zdecydujecie się wysłać zgłoszenie, weźcie pod uwagę kilka istotnych rzeczy: 
 

a) sprawdźcie gdzie leżą Bartoszyce ( dla niektórych może to być drugi koniec Polski) 
b) weźcie pod uwagę termin przeglądu  
c) uzgodnijcie czy wszyscy członkowie zespołu będą mogli uczestniczyć w przeglądzie 
 
Komisja Kwalifikacyjna i Jury Konkursu 

1.  Powołana komisja po przesłuchaniu nagrań dokona wyboru 10 zespołów, które wezmą udział w Przeglądzie, plus 
zespół wyłoniony w głosowaniu internautów na portalu społecznościowym facebook (dzika karta). 

2.  O udziale w Przeglądzie zespoły zostaną poinformowane telefonicznie lub e-mailowo do dnia 14 sierpnia. 
Zakwalifikowane do udziału zespoły będą oceniane przez Jury podczas publicznej prezentacji. 

3.  Obrady Jury są tajne. 

4.  Werdykt Jury jest nieodwołalny i nie podlega konieczności uzasadnienia. 

Nagrody: 
Nagroda za I miejsce – 2000 zł plus trzydniowa sesja nagraniowa w olsztyńskim studio ENEJ do wykorzystania do końca roku 
2017 

Nagroda za II miejsce – 1000 zł  oraz rejestracja koncertu  w studio Radia Olsztyn oraz emisja na antenie rozgłośni w/w radia 

Nagroda za III miejsce – 500 zł oraz profesjonalna realizacja nagrania video wybranego przez zespół koncertu  
 

Postanowienia końcowe: 

1.  Organizator nie zwraca nadesłanych nośników z nagraniem demo oraz ma prawo do publicznej prezentacji 
nadesłanych nagrań w celach promocyjnych przeglądu . 

2.  Uczestnicy Przeglądu przyjeżdżają na koszt własny, organizator zapewnia ciepły posiłek. 

3. Laureaci mają zapewniony bezpłatny nocleg (z piątku na sobotę) 

4. Istnieje możliwość rezerwacji taniego noclegu (ok. 25 zł od osoby) 

5.  Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.  

Wszelkich informacji udziela Andrzej Wynar tel. 691-957-518 

mailto:rockbarcja@wp.pl

