Regulamin
V PrzegląduKapelStudenckich2018
Zasady ogólne:

1. Organizatorem V Przeglądu Kapel Studenckich jest Niezależne Zrzeszenie Studentów

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
2. Do przeglądu może przystąpić zespół, który:
• tworzy i gra muzykę o dowolnym stylu;
• w swoim składzie ma co najmniej jednego członka o statusie studenta;
• podczas I-IV Przeglądu Kapel Studenckich organizowanego przez Niezależne
Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w latach
2014-2017 nie znalazł się w zwycięskiej trójce oraz nie został wyróżniony.
3. Kapela zakwalifikowana do wystąpienia w trakcie finału jest zobowiązana do
przygotowania programu (2-3 utwory muzyczne własnego autorstwa).
4. Kapela studencka na prośbę organizatora powinna być w stanie poświadczyć status
studenta przez ksero indeksu/ważnej legitymacji.
5. Termin zgłoszeń kapel upływa 18 marca 2018r.
6. Do 8 kwietnia 2018r. zostaną ogłoszone najlepsze zespoły zakwalifikowane do
wystąpienia w finale Przeglądu Kapel Studenckich.
7. Finał akcji odbędzie się 19 kwietnia 2018r.
8. Miejscem zorganizowania finału jest klub muzyczny Katofonia Jazz&Blues Club w
Katowicach.
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Kryteria oceny:
9. Spośród zgłoszonych kapel komisja konkursowa powołana przez organizatora
wybierze 8, które wystąpią w czasie finału.

10. Zgłoszenie do przeglądu należy przesłać na adres e-mail:

niezamykajcieserc.zgloszenia@gmail.com
W zgłoszeniu powinny się znaleźć:
a. 3 kawałki w formacie mp3;
b. krótka historia powstania zespołu;
c. zdjęcie w celu zamieszczenia informacji na stronach organizatora.

Materiał demonstracyjny powinien być uzupełniony o tytuły utworów wraz z imieniem i
nazwiskiem autora tekstu oraz kompozytora.
Wybrane materiały będą udostępniane na stronie internetowej (www.niezamykajcieserc.pl).
11. Jurorzy w drodze głosowania wybiorą 3 najlepsze zespoły.
a. w skład jury wchodzą:
• Arkadiusz Zyber – właściciel klubu muzycznego „Katofonia”;
• Bartłomiej Tabak – Rude Cat Studio;
• Krzysztof Lenard – studio No Fear Records.
b. Nagrodami w V Przeglądzie Kapel Studenckich są: 20 godzin w studiu
nagraniowym, sesja zdjęciowa oraz występ podczas Juwenaliów Śląskich do
podzielenia między 3 zespoły.
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Postanowienia końcowe:
12. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający, mikrofony, przewody, perkusję,
klawisze.
13. Udział w Przeglądzie dla uczestników jest bezpłatny. Zespoły występują nieodpłatnie.
14. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione przez
uczestników podczas Przeglądu.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania poszczególnych zespołów
w przypadku naruszenia regulaminu konkursu.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązywanie się fundatorów
poszczególnych nagród ze swoich zobowiązań. Dobrą wolą Organizatora jest
dołożenie wszelkich starań w celu właściwego przekazania nagród laureatom Finału.
18. Przesłanie zgłoszeń do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją
regulaminu.
19. Organizator rozstrzyga wszelkie kwestie sporne związane z Przeglądem i zastrzega
sobie prawo do zmian w Regulaminie, jak i w Programie Przeglądu.
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