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REGULAMIN 

 

Organizatorem i fundatorem nagród Przeglądu jest Tarnogórskie Centrum 

Kultury. 

 

Głównymi celami przeglądu są: 

- konfrontacja dokonań amatorskich zespołów muzycznych z terenu  

     Tarnowskich Gór, powiatu tarnogórskiego, Bytomia, Gliwic, Lublińca,  

      Piekar Śląskich i Zabrza,  

-    stworzenie możliwości występu na profesjonalnej scenie, 

-    promocja ich twórczości. 

- rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej młodzieży  

 i dorosłych,  

-   popularyzacja działań muzycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych  

      rodzajów muzyki. 

 

Kryteria oceny: 

-      poprawność techniczna i oryginalność, 

-      walory artystyczne, 

-      kompozycja. 

 

 

I    Warunki  uczestnictwa  

 

1. W przeglądzie mogą brać udział amatorskie zespoły instrumentalno-wokalne,   

     czyli takie, które nie posiadają podpisanych kontraktów  

      z wytwórnią muzyczną oraz nie wydały płyty długogrającej. 

2. Zaproszenie do udziału skierowane jest do zespołów działających  

      w Tarnowskich Górach, powiecie tarnogórskim, Bytomiu, Gliwicach, 

      Lublińcu, Piekarach Śląskich i Zabrzu. 

3. Do zgłoszenia zespołu wymagane jest złożenie wypisanego Formularza  

      zgłoszeniowego (Załącznik Nr 1 do Regulaminu) oraz 3 utworów demo  

       na płycie CD audio, które będą podstawą oceny zespołu podczas eliminacji. 

4. Zgłoszone utwory nie muszą być kompozycjami własnymi członków  

      zespołów. W przypadku coverów zgłaszający bierze na siebie  

      odpowiedzialność i oświadcza, iż dysponuje prawami lub licencjami  

      do wykonywania zgłoszonych utworów. 

5.   Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony  www.tck.net.pl 

6.  Formularz zgłoszeniowy i płytę CD audio z nagranymi trzema utworami 

       należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „Przegląd amatorskich  

       zespołów muzycznych ParkRock 2014” w recepcji Tarnogórskiego  

      Centrum Kultury w Tarnowskich Górach, najpóźniej do godziny 16 w dniu  

       9 czerwca br. W przypadku wysłania zgłoszenia drogą pocztową o 

zakwalifikowaniu do eliminacji decyduje data jego wpływu do TCK. 

http://www.tck.net.pl/
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II  Przebieg konkursu 

 

Konkurs składa się z trzech etapów: 

Etap  1  -  Rejestracja 

Etap  2  -  Eliminacje 

Etap  3  -  Finał 

 

Etap  1  -  Rejestracja   

1. Rejestracja zgłoszeń trwa do dnia 9 czerwca 2014 roku. 

2. Do eliminacji zakwalifikowane zostaną zespoły spełniające wszystkie 

warunki formalne określone w pkt I. 

Etap  2  -  Eliminacje 

1. Przesłuchanie nagrań demo przez Jury powołane przez Organizatora nastąpi 

w dniach od 10 do 16 czerwca 2014 roku. 

2. Na podstawie nagrań demo Jury wybiera 8 (ośmiu) finalistów. 

3. Jury ma prawo wybrać zespoły rezerwowe. 

4. Wybór Jury jest ostateczny. 

5. Ogłoszenie wyników eliminacji nastąpi w dniu 16 czerwca 2014 roku. Lista 

uczestników koncertu finałowego zostanie opublikowana na stronie  

www.tck.net.pl  oraz w prasie lokalnej. 

Etap  3  -  Finał 

1. Koncert konkursowy odbędzie się w dniu 28 (sobota) czerwca br.  

    w godzinach od 14 do 22  w Tarnowskich Górach.  

2.  W koncercie konkursowym bierze udział 8 (osiem) zespołów. 

3. Zespół może na koncercie zagrać utwory o łącznym czasie  

     nieprzekraczającym 20 minut. 

4. Ocena zespołów podczas koncertu finałowego należy do powołanego przez 

     Organizatora Jury. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega  

     odwołaniu. 

5.  W Przeglądzie przewidziano nagrody: 

     5.1. za zajęcie pierwszego miejsca nagroda w postaci występu na scenie 

            głównej podczas Gwarków 2014 oraz honorarium z tego tytułu  

            w wysokości 2000 zł brutto, 

     5.2. za zajęcie drugiego miejsca nagroda w postaci występu na scenie  

           głównej podczas Gwarków 2014 oraz honorarium z tego tytułu  

           w wysokości 1000 zł, 

      5.3. za zajęcie trzeciego miejsca nagroda w postaci występu na scenie  

             głównej podczas Gwarków 2014 oraz honorarium z tego tytułu  

             w wysokości 500 zł. 

6. Wręczenie dyplomów za udział w koncercie konkursowym nastąpi w dniu  

     28 czerwca 2014 roku (sobota) przed występem gwiazdy wieczoru,  

     ok. godz. 20:30. Termin wręczania nagród pieniężnych określi Organizator  

      podczas ogłoszenia wyników. 

http://www.tck.net.pl/
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III   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1.   Organizator nie pokrywa kosztów podróży ani wyżywienia uczestników  

        Przeglądu. 

2.    Organizator zastrzega sobie prawo do: 

        2.1.  ustalenia kolejności finalistów, 

        2.2. dysponowania nadesłanymi materiałami oraz zdjęciami, nagraniami  

              audio oraz wideo dla potrzeb Przeglądu, 

        2.3.  zmiany daty oraz miejsca Przeglądu, 

        2.4.  odwołania imprezy bez podania przyczyny. 

3.  Przedstawiciel zespołu zakwalifikowanego do koncertu konkursowego  

         zobowiązany jest do zgłoszenia się do Organizatora najpóźniej dwie 

         godziny przed planowanym terminem swojego występu w celu  

         potwierdzenia udziału swojego zespołu w finale. Brak zgłoszenia  

         o wyznaczonej porze będzie jednoznaczny z dyskwalifikacją. 

4.   Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie oraz backline w postaci  

        wzmacniacza gitarowego, wzmacniacza basowego oraz perkusji. Zespoły  

        zobowiązane są do przywiezienia własnych gitar, instrumentów  

        klawiszowych i innych, werbli oraz talerzy perkusyjnych. 

5.  Z racji ograniczeń czasowych koncertu konkursowego nie przewiduje  

         się możliwości korzystania z własnych wzmacniaczy oraz perkusji.  

        Zespoły posiadające specjalne wymagania odnośnie sprzętu zobowiązane  

        są ująć je w odpowiedniej rubryce Formularza zgłoszeniowego podczas  

         rejestracji. 

6.  Wszystkie kwestie sporne lub nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga  

        Organizator. 

7.     Interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora. 

8.     Wszelkie pytania dodatkowe dotyczące Przeglądu należy kierować na adres  

        a.jaworska@tck.pl lub telefonicznie 32/285 27 34w. 19 

 

 

         Organizator 


