1 Dobrodzieński Event
Kapel, Solistów i Zespołów Garażowych

FENOMEN

Regulamin
I Dobrodzieńskiego Eventu Kapel, Solistów i Zespołów Garażowych FENOMEN
1. Organizator:
Organizatorem Eventu jest Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu
2. Informacje ogólne:
Event odbędzie się 7 października 2017r. /sobota/ w Parku Jordanowskim (mały park).
3. Cel imprezy:
1. Odkrywanie talentów muzycznych
2. Aktywizacja środowiska młodzieżowego i osób dorosłych
3. Wymiana doświadczenia muzycznego wśród uczestników imprezy
4. Zasady uczestnictwa
1. W imprezie mogą wziąć udział amatorskie zespoły działające samodzielnie, jak również soliści
wraz z własnym akompaniamentem (gitara, keyboard itp.) lub osobą akompaniującą; wykonujące
dowolny rodzaj muzyki.
2. Uczestnicy przesłuchań zobowiązani są do korzystania z własnych instrumentów!
3. Nie dopuszcza się do imprezy zespołów wykonujących utwory z półplaybacku lub playbacku.
4. Muzycy występujący w zespole nie mogą mieć podpisanego kontraktu z wytwórnią płyt; nie mają
oficjalnego wydania swojej twórczości.
6. Uczestnicy, w dniu imprezy muszą mieć ukończone 16 lat.
7. Uczestnicy podczas Eventu wykonują utwory, których łączny czas prezentacji nie może
przekroczyć 30 min. Proponujemy wykonanie od 3-4 utworów własnych bądź coverów.
8. Organizator w zależności od ilości zgłoszonych do Eventu zespołów, zastrzega sobie prawo do
skrócenia czasu poszczególnych prezentacji.
9. Teksty utworów nie mogą zawierać: wulgaryzmów, treści obraźliwych oraz naruszających godność
i uczucia religijne.
10. Kolejność prezentacji podczas Eventu ustala Organizator
11. Udział w imprezie jest bezpłatny.
12. Event nie ma charakteru konkursowego!

5. Warunki uczestnictwa
1. Zespoły/soliści chcący wziąć udział w Evencie zobowiązani są do wypełnienia zgłoszenia
dołączonego do regulaminu, bądź dostępnego na www.dokis.info i odesłania go na adres domu
kultury do 27.09.2017r. Błędnie wypełnione formularze lub niekompletne w dane zostaną
automatycznie odrzucone.
2. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania porządku, bezpieczeństwa ogólnego i
przepisów bhp-ppoż obowiązujących w DOKiS
3. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z osobami wskazanymi przez organizatora w
celu osiągnięcia jak najlepszego rezultatu artystycznego i technicznego.
4. Wykonawca wyraża zgodę na pola eksploatacji (wymienione w art. 50 o prawie autorskim i
prawach pokrewnych):
- wszelkie utrwalanie, zwielokrotnienie i zapisywanie na wszelkich nośnikach,
- wprowadzanie do różnych urządzeń i wszelkie inne rozpowszechnianie,
- wszelkie odtworzenie, nadawanie i reemitowanie,

- oraz publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp.
5. Naruszenie przez wykonawcę postanowień Regulaminu spowoduje wykluczenie wykonawcy z
udziału w imprezie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator
6. W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń, Organizator ma prawo odwołać Event
7. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień danego regulaminu.

