Regulamin POD PRĄD - festiwal rozmaitości scenicznych
Głównym celem festiwalu jest zaprezentowanie różnych gatunków muzycznych na
Frysztackiej scenie w ramach obchodów Dni Ziemi Frysztackiej.
Patronem medialnym Festiwalu POD PRĄD jest Portal www.Frysztak24.pl
1. POD PRĄD Festiwal Rozmaitości Scenicznych odbędzie się na terenie obiektu
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku w dniu 30.06.2018 r. w ramach
Dni Ziemi Frysztackiej edycja 2018.
2. Organizatorem festiwalu jest Gminny Ośrodek Kultury i Ziemia Frysztacka
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju.
3. W konkursie mogą brać udział artyści, którzy nadeślą swoje zgłoszenia do
15.05.2018 r. godzina 12:00 - samo południe
4. Warunki uczestnictwa:
a) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem
https://goo.gl/forms/LT1TrqHEUSf3Ipl43 wraz z linkami do utworów (DEMO)
zamieszczonych w internecie.
b) Nierozpatrywane będą zgłoszenia artystów niezawierające wypełnionej i
podpisanej karty zgłoszeniowej.
c) Poziom muzyczny i wyraz artystyczny nadesłanych nagrań będzie podstawą do
zakwalifikowania się artysty do konkursu.
d) Przesłuchań dokona komisja powołana przez Organizatora Festiwalu. Organizator
zastrzega sobie prawo niepodawania składu komisji.
e) W konkursie może wziąć udział maksymalnie pięciu artystów. Organizator
zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wstępnej kwalifikacji na podstawie
nadesłanych materiałów demo.
f) Artyści, którzy zakwalifikują się do festiwalu zostaną powiadomieni o tym najpóźniej
do 20.05.2018 r. Lista zakwalifikowanych uczestników festiwalu pojawi się na stronie
Facebok - Pod Prąd oraz frysztak24.pl do dnia 20.05.2018 r.
g) Czas występu maksymalnie 45 minut + 15 minut na przygotowanie.

h) W przypadku stosowania playback'u zespół zostanie zdyskwalifikowany, a koszty
dojazdu nie zostaną zwrócone. Dozwolone jest użycie sampli wyłącznie jako
uzupełnienia kompozycji.
i) Uczestnicy Festiwalu POD PRĄD wyrażają zgodę na dokumentowanie ich występu
oraz wykorzystanie nagranych materiałów do celów marketingowych i promocji
festiwalu.
j) Ubezpieczenie indywidualne pozostaje w kwestii uczestników festiwalu.
k) Przybycie na festiwal minimum godzinę przed występem. Kolejność występów
zostanie ustalona w drodze losowania. Godziny występów podane zostaną w dniu
06.06.2018 r.
l) Wymagane jest dostosowanie się do programu ustalonego przez organizatora.
Niedostosowanie się do warunków uczestnictwa uniemożliwi wzięcie udziału w
festiwalu.
5. Organizator zapewnia:
a) Sprzęt nagłaśniający, pomoc techniczną oraz perkusję (centrala, 2 tomy, floor tom,
hi-hat, bez werbla i talerzy).
b) 400 zł dla artysty na pokrycie kosztów dojazdu.
6. Organizator nie zapewnia noclegu i wyżywienia.
7. Występy oceniać będzie komisja powołana w tym celu przez Organizatora.
8. Główną nagrodą festiwalu POD PRĄD jest kwota 4000 zł.
9. Organizatorzy sugerują artystom prezentację utworów, które umożliwią publiczności
interaktywny udział w występie.
10. Festiwal z przyczyn niezależnych od organizatora może być w dowolnym momencie
odwołany.
11. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
12. Zgłoszenie do udziału w festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany szczegółów regulaminu
bez powiadamiania zainteresowanych.

