
Festiwal muzyczny “Gliwicki Port Rocka” 

 

Regulamin  

 

 

1. Organizatorem festiwalu muzycznego “Gliwicki Port Rocka” jest Stowarzyszenie 

Marin Odrzańskich, nr KRS  0000458403 z siedzibą przy, ul. Sportowej 1, 49-304 

Brzeg, zwany dalej Organizatorem 

2.Kontakt z Organizatorem, Paweł Nowak, e-mail: festiwal@marinagliwice.pl , tel. 

604-94-22-56 

3. Festiwal jest organizowany jako impreza jednoetapowa (występy uczestników i 

ogłoszenie wyników odbędą się w tym samym dniu), odbędzie się 27.06.2015r na 

terenie Mariny Gliwice, ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice. 

4. Do udziału w festiwalu zaproszone są amatorskie zespoły wykonujące każdą 

odmianę muzyki rockowej i jej form pochodnych, niezwiązane kontraktem płytowym z 

żadną wytwórnią i nie posiadające jak dotąd w swoim dorobku żadnego oficjalnego 

albumu długogrającego. 

5. Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest prawidłowe wypełnienie karty 

zgłoszeniowej oraz wysłanie jej podpisanego skanu wraz z wymaganymi załącznikami 

(3 utwory demo, logo zespołu, 2 zdjęcia, rider techniczny, skan oświadczenia o 

zgodzie na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zespołu na potrzeby promocji 

festiwalu) na adres e-mail festiwal@marinagliwice.pl do dnia 31.05.2015r. 

6. Zgłoszenia wysłane w inny sposób niż na wskazany adres e-mail, bądź zgłoszenia 

wysłane po terminie nie będą przyjmowane. 

7. O zakwalifikowaniu się do festiwalu Organizator powiadomi zespoły najpóźniej do 

10.06.2015r. 

8. Czas trwania występu konkursowego to maksymalnie 30 min. (z montażem na 

scenie).  Zespoły muszą zaprezentować repertuar własny. 

9. Transport na miejsce festiwalu zespoły organizują we własnym zakresie. 

10. Organizator zapewnia uczestnikom ciepły posiłek. 

11. Organizator zapewnia jedynie nagłośnienie tzw. “przodów”. Backline i instrymenty 

zespół przywozi we własnym zakresie. 

12. Zespoły są oceniane przez Jury wybrane przez organizatora. Werdykt Jury jest 

nieodwołalny. 

13. Wszelkie kwestie sporne dotyczące festiwalu wyjaśnia i interpretuje organizator.  

14. Główną nagrodą na festiwalu muzycznym “Gliwicki Port Rocka” jest nagroda 

finansowa w wysokości 1000 zł (kwota ta zawiera podatek). Organizator przewiduje 

również nagrody dodatkowe, o których poinformuje najpóźniej do 10.06.2015r. 

15. Festiwal z przyczyn niezależnych od organizatora może być w każdym momencie 

odwołany.   

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. 
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