XXVI DOLNOŚLĄSKIE SPOTKANIA MUZYKÓW ROCKOWYCH
„ZŁOTA STRUNA”
GŁÓWNY ORGANIZATOR: MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA W PIŁAWIE GÓRNEJ
Dzień: 14 listopada 2015 roku (sobota) godzina 15:00
Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury - Piława Górna, ul. Piastowska 40
CEL:
Prezentacja warsztatu wokalno-instrumentalnego i osiągnięć uczestników konkursu szerokiej publiczności.
Inspirowanie środowiska muzycznego do tworzenia wartościowego repertuaru, poszukiwań i popularyzacji
wizerunku wykonawców. Uzyskanie dobrego klimatu podczas imprezy.
WARUNKI UDZIAŁU
1. Impreza obejmuje swym zasięgiem teren dolnośląski.
2. Zainteresowani do dnia 30 października 2015 r. powinni nadesłać na adres organizatora kartę zgłoszenia,
rider techniczny oraz materiał demo z trzema utworami /1 autorski/. Materiał demo może być przesłany w
formie płyty CD, linku do nagrań lub w formacie MP3 na podany adres e-mail.
3. Organizatorzy po przesłuchaniu nagrań dokonają wyboru uczestników. Listę zakwalifikowanych zespołów i
harmonogram prezentacji organizator umieści na stronie internetowej oraz prześle informacje mailową do
wszystkich zakwalifikowanych zespołów. Informacje można będzie również otrzymać telefonicznie pod
numerem tel.: 74 8371 596 (Pan Dariusz kulak).
4. Prezentacja zespołu na scenie nie może przekroczyć 20 minut.
5. Zespoły przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji patronującej.
6. Niepełnoletni uczestnicy muszą dołączyć do formularza zgłoszenia zgodę rodzica/opiekuna na udział w
konkursie.
7. Laureat 1. miejsca w konkursie „Złotej Struna” 2015 zagra koncert jako gwiazda w kolejnej edycji przeglądu i
może być zaproszony do występu na XXI Dniach Piławy Górnej w czerwcu 2016 r.
8.W przypadku uczestnika niepełnoletniego ewentualną nagrodę odbiera rodzic lub opiekun wpisany w
oświadczeniu na karcie zgłoszenia.
9. Zgłoszenie zespołu do przeglądu jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
niniejszego konkursu oraz do wielokrotnej rejestracji, wielokrotnego publicznego wykonania i odtwarzania,
wielokrotnej publicznej emisji radiowej i telewizyjnej prezentacji artystycznych uczestników imprezy, bez
wypłacania im honorariów.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Organizatorzy zapewniają wykonawcom sprzęt nagłaśniający, perkusję bez werbla, blach i stopy.
2. Wykonawcy, którzy zyskają największą aprobatę Jury zostaną uhonorowani nagrodami pieniężnymi,
których łączna pula wyniesie 1000 PLN.
4. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
5. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
Wszelkich informacji technicznych i organizacyjnych udziela:
Pan Dariusz Kulak
Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej – www.mokib.pl
ul. Piastowska 40
58-240 Piława Górna
tel./fax: 74 8371 596
e-mail: dariusz.kulak@mokib.pl

