
REGULAMIN FESTIWALU
pod nazwą ŁĘCZYCE FESTIWAL 

Melodię niesie wiatr

Wiadomości ogólne: 

Strona internetowa   www.facebook.com/leczycefestiwal

Organizatorem  Festiwalu  jest  Gmina  Łęczyce  oraz  Studio  Nagrań  im.  G.Moore
w Przechlewie oś. Juźkowa 7A   TEL. 693 336 260

Miejsce: AMFITEATR 

Data rozpoczęcia: 20 czerwiec 2015 r

Celem przeglądu jest promowanie "młodych" zespołów grających muzykę własna, 
propagowanie kultury i muzyki.

W przeglądzie zaprezentuje się nie więcej niż 12 zespołów wybranych przez komisję 
konkursową na podstawie nadesłanych nagrań.

Wypełnioną Kartę Zgłoszenia,  trzy zdjęcia oraz trzy autorskie utwory w formacie 
"zespół_tytuł.mp3" należy przesłać na adres: zgloszenia.leczycefestiwal@wp.pl 
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Wyniki  kwalifikacyjne  zostaną  podane  na  stronie  internetowej  festiwalu
na Facebooku    www.facebook.com/leczycefestiwal.

Osoby  wchodzące  w  skład  zakwalifikowanych  zespołów  mogą  nieodpłatnie 
skorzystać z pola namiotowego.

Próby  dźwiękowe  zespołów  odbędą  się  w  dniu  festiwalu  na  scenie  głównej
w godzinach od 10.00 do 16.00.

Organizator nie zapewnia zakwaterowania w trakcie trwania przeglądu.

Zakwalifikowane zespoły przyjeżdżają na własny koszt.

JURY  oceniać  będzie  zespoły  pod  kątem:  poziomu  wykonawczego,  aranżacji, 
ogólnego  wrażenia  artystycznego  oraz  charakteryzacji  na  scenie  i  kontaktu 
z widownią.

Orzeczenie  JURY  jest  ostateczne  i  organizator  nie  przewiduje  procedur 
odwoławczych.

Przesłanie  Karty Zgłoszenia  jest  jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrację 
dźwięku  i  obrazu  podczas  występu,  wykorzystanie  nagranych  materiałów, 
wykorzystanie  materiału  fotograficznego  do  celów  marketingowych  i  promocji 
Festiwalu  oraz  na  przechowywanie  i  przetwarzanie  danych  osobowych  przez 
Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29.VIII.1997r. o ochronie danych osobowych 
Dz. U. Nr 133, poz. 833).

Zwycięski zespół zobowiązany jest do występu na kolejnej edycji festiwalu (zwrot 
kosztów dojazdu).

Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator oraz zastrzega sobie 
prawo do dokonania zmian regulaminu bez podania przyczyny.

Organizator przewiduje:

1.  Nagrody pieniężne

2. Dyplomy i statuetki

Organizator zapewnia:

3. Profesjonalne nagłośnienie estradowe, oświetlenie, oraz zadaszoną scenę

4. Zestaw perkusyjny (bez talerzy, werbla, stopy)

5. Klawisze HAMMOND, YAMAHA DX 7 oraz electric piano SP5100

Adam Gronuś – szef zespołu
biuro email: zespolfreemen@wp.pl
tel. 693 336 260 2 
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6. Wzmacniacze gitarowe MARSHALL MG (2 szt.) oraz wzmacniacz basowy 
MARSHALL MB.

7. Używanie własnych wzmacniaczy i perkusji jest niedopuszczalne

Warunki uczestnictwa:

1. W przeglądzie  mogą brać  udział  zespoły  grające  własną  muzykę,  które  nie 
posiadają  w  swoim  dorobku  artystycznym  oficjalnie  wydanych  nagrań 
autorskich.

2. Zespoły  zobowiązane  są  do  stawienia  się  w  miejscu  przeglądu  o  godzinie 
podanej na stronie internetowej Festiwalu.

3. Zespoły podczas przesłuchań występować będą w kolejności ustalonej przez 
organizatorów.

4. Podczas przeglądu zespoły mogą wykonywać wyłącznie własne kompozycje.

5. Czas koncertu na scenie każdego zespołu: 30 minut.

6. Zespoły  prezentują  3-5 autorskich  utworów.  Maksymalny czas  występu:  30 
minut, łącznie z zainstalowaniem się.

Opracowali:

red. mgr Adam Gronuś
red. mgr Wioleta Galikowska
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