
Regulamin Konkursu Muszla Fest 2015 

Organizatorem konkursu jest Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz REBEL 

MUSIC BDG  reprezentowany przez p. Krzysztofa Kornaka. 

Terminy Konkursu:  

Zgłoszenia od 18.03.2015 r. do 08.06.2015 r. 

Werdykt Jury wskazujący zespoły zakwalifikowane do koncertu laureatów do 30.06.2015 

r. 

Koncert laureatów Konkursu Muszla Fest 2015 - 21.08.2015 r.  

Miejsce koncertu laureatów: Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy, 

plenerowy koncert Muszla Fest 2015. 

Warunki uczestnictwa: 

 W konkursie biorą udział zespoły oraz soliści z towarzyszeniem zespołu pod 

warunkiem wykonywania tylko i wyłącznie własnych utworów słowno-muzycznych .  

 Uczestnicy do dnia 08.06.2015 r. przesyłają na adres bolero11@op.pl 3 utwory w 

formie linków do odsłuchania oraz wypełnioną i podpisaną  kartę zgłoszeniową. 

 Przesłanie karty zgłoszeniowej oraz utworów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie przesłanego materiału oraz danych osobowych członków zespołu 

przez organizatora w celu obsługi i promocji festiwalu. 

 Przesłane utwory zostaną ocenione przez Jury, wybrane przez Organizatora, 

składające się z dziennikarzy muzycznych, muzyków i pracowników MCK,  które do 

dnia 30.06.2015 r. wskaże wykonawców zaproszonych na koncert laureatów. 

  Werdykt Jury jest nieodwołalny. 

 O zakwalifikowaniu zespołu/wykonawcy do koncertu laureatów Organizator 

powiadomi drogą e-mailową  na minimum 7 dni przed koncertem. 

 Transport i inne koszta związane z występem podczas koncertu konkursowego  

uczestnicy ponoszą  i opłacają  we własnym zakresie. 

 Organizatorzy podczas koncertu zapewniają uczestnikom napoje bezalkoholowe.  

 Organizator zapewnia nagłośnienie oraz zestaw perkusyjny i głośniki gitarowe; nie 

zapewniają sprzętu muzycznego - instrumentów. 

 

 

 

 

 

 



Nagrody i wyróżnienia. 

Wyróżnienie REBEL MUSIC BDG: 

• pełnowymiarowy koncert na Dużej Scenie podczas drugiego dnia koncertu Muszla 

Fest 2015 w dniu 22.08.2015 r. 

Wyróżnienie MCK w Bydgoszczy: 

• sesja nagraniowa w AV Studio MCK w Bydgoszczy (nagroda obowiązuje od dnia 

wygranej przez okres dwóch tygodni, podczas których należy ustalić pod wskazanym 

numerem telefonu/adresem e-meilowym termin sesji nagraniowej w ilości 130 godzin. 

Jury może przyznać nagrody specjalne i wyróżnienia. 

Uwagi końcowe: 

Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator Konkursu. 

 


