
PRZEGLĄD ZESPOŁÓW REGGAE 

„Reggae Fedruje Fest” 

REGULAMIN 

§ 1. Organizatorzy i cel 

1. Organizatorem przeglądu jest:  

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” 

ul. Markiefki 44A 

40-213 Katowice 

 zwany dalej Organizatorem. 

2. Celem przeglądu jest: 

a. wyłonienie i nagrodzenie najlepszych zespołów reggae, 

b. wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu, 

c. wyszukanie lokalnych liderów kultury’ 

d. transfer wiedzy i doświadczenia między pokoleniami artystów. 

§ 2. Termin i miejsce 

1. Finał przeglądu odbędzie się w dniu 17 maja 2014r. o godz. 10:00 w siedzibie Organizatora: 

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” 

ul. Markiefki 44A 

40-213 Katowice 

Sala widowiskowa. 

§ 3. Nagrody 

1. Organizator przewiduje nagrody pieniężne w puli 1500zł. 

2. Podział nagród pozostaje w gestii Jury. 

§ 4. Uczestnicy 

1. Uczestnikami mogą być zespoły lub soliści grający muzykę reggae i gatunki pokrewne (dub, ska, roots reggae 

itp.). 

2. W przeglądzie wezmą udział zespoły, które nadeślą prawidłowe zgłoszenie w terminie do 30 kwietnia 2014r. 

3. Konkurs kierowany jest do zespołów z województw: śląskiego i małopolskiego. 

§ 5. Przebieg przeglądu 

1. Przegląd będzie się składał z dwóch etapów. 

a. prekwalifikacje na podstawie zgłoszeń zespołów, 

b. finał Przeglądu, który odbędzie się w dniu 17 maja 2014 na Sali widowiskowej Miejskiego Domu 

Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach. 

  



2. Zgłoszenie zespołu powinno zawierać wypełnioną „kartę zgłoszenia”, której wzór znajduje się pod 

regulaminem, rider techniczny oraz szkic układu na scenie (stageplan). Do zgłoszenia należy dołączyć 2-4 

utwory muzyczne w wykonaniu zespołu (płyta CD, DVD lub, poprawne linki do serwisów takich jak Youtube 

itp.). 

3. Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2014 na adres: MDK ”Bogucice-Zawodzie”, ul. 

Markiefki 44A, 40-213 Katowice, lub na adres e-mail: michal.kaczmarek@mdkbogucice-zawodzie.pl. 

4. Organizator zaprosi do finału przeglądu maksymalnie 8 wybranych zespołów. 

5. O wynikach prekwalifikacji do finału Organizator poinformuje w dniu 5 maja 2014 na stronie internetowej, 

ponadto zespoły zakwalifikowane do przeglądu zostaną indywidualnie powiadomione za pośrednictwem 

poczty e-mail. 

6. Organizator ustala kolejność występujących zespołów i powiadamia zaproszone zespoły o planowanej porze 

występu. 

7. Organizator prosi o przybycie zespołów na godzinę przed planowanym występem. 

8. Wybrane zespoły zaprezentują się w godzinach 10:00-18:00 (maksymalnie 1h na zespół, w tym czasie zespół 

musi zainstalować się na scenie i przedstawić utwory konkursowe). 

9. Jury kwalifikuje 3 zespoły do koncertu finałowego, który odbędzie się tego samego dnia w godzinach 19:00 – 

22:00. 

10. W czasie koncertu finałowego Jury wręczy dyplomy i nagrody. 

11. Dodatkowo, za pośrednictwem portalu Facebook odbędzie się głosowanie, które wyłoni zdobywcę nagrody 

publiczności. 

12. Organizator zapewnia poczęstunek (herbatę, wodę mineralną ) oraz nagłośnienie:  maksymalnie 4 monitory 

sceniczne, zestaw perkusyjny w składzie: bęben centralny, 3 tomy, werbel, podstawowe statywy: ride, crash, 

hi-hat ( nie dysponujemy  talerzami oraz maszynkami  do bębna centralnego). 

13. Decyzję o przyznaniu nagród oraz ich podziale podejmuje Jury złożone z przedstawicieli Organizatora oraz 

osób związanych z muzyką. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. 

§ 6. Uwagi końcowe 

1. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów dojazdu na przegląd. 

2. Organizator nie zapewnia wyżywienia uczestnikom przeglądu. 

3. Materiały przesłane w zgłoszeniu (CD, DVD itp.) nie będą zwracane. 

4. Uczestnicy, podpisując kartę zgłoszenia, akceptują niniejszy regulamin. 

5. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykonywanie dokumentacji zdjęciowej i filmowej w trakcie przeglądu i 

wykorzystanie jej do działań promocyjnych Organizatora. 

6. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Organizatora (zgodnie z ustawą 

z dn. 29.08.1997r o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883). 

7. Zwycięzca przeglądu wystąpi podczas „Dni Bogucic” w dniu  28.06.2014r. 

8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

  

mailto:michal.kaczmarek@mdkbogucice-zawodzie.pl


KARTA ZGŁOSZENIA 

 

1. NAZWA ZESPOŁU…………………………………………………………………………………………. 

2. MIEJSCOWOŚĆ ……………………………………………………………………………………………. 

3. CZAS DZIAŁALNOŚCI……………………………………………………………………………………. 

4. ILOŚĆ OSÓB W ZESPOLE……………………………………………………………………………… 

5. DANE OSOBY DO KONTAKTU: 

 Imię………………………………………………………………… 

 Nazwisko……………………………………………………….. 

 Adres……………………………………………………………… 

 e-mail…………………………………………………………….. 

 telefon…………………………………………………………… 

6. REPREZENTOWANY GATUNEK MUZYCZNY (można podać więcej niż 1) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Do karty zgłoszenia należy załączyć płytę CD/DVD z nagraniami lub poprawne linki do serwisów 

internetowych (linki proszę przesłać e-mailem na adres podany w regulaminie wraz z opisem zawierającym 

nazwę zespołu – żebyśmy mogli je przypisać do właściwego zgłoszenia). 

 

Informacje dodatkowe (nieobowiązkowe) 

 

Strona www zespołu………………………………………………………………………………………………………. 

Profile na serwisach społecznościowych itp. …………………………………………………………………. 

 

Wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie karty zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu.  

 

Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Organizatora. (zgodnie z ustawą 

z dn. 29.08.1997r o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883) 

 

 

………………………………………………………… 

Podpis osoby reprezentującej zespół 

 


