REGULAMIN KONKURSU
„Zagraj

z Gwiazdą”

Stowarzyszenie Ad Astra z siedzibą przy ul. Wałowej 7, 48-300 Nysa ogłasza konkurs na support
przed koncertami zespołów

1. De Mono (23.05.2015 r.)
2. Agnieszka Chylińska (24.05.2015 r.)

1. Organizator:
Stowarzyszenie Ad Astra,
adastra.nysa@gmail.com

ul.

Wałowa

7,

48-300

Nysa,

tel.

600

021

773

e-mail:

2. Nazwa konkursu:

„Zagraj z Gwiazdą”

3. Cele konkursu:
- wyłonienie supportu przed koncertami zespołów De Mono (23.05.2015 r.) oraz Agnieszki Chylińskiej
(24.05.2015 r.), które wystąpią w ramach tegorocznej imprezy plenerowej „Dni Nysy” na Stadionie
Miejskim przy ul. Kraszewskiego 2 w Nysie
- prezentacja muzyków i zespołów na profesjonalnej scenie
- uwrażliwienie społeczności lokalnej na piękno muzyki
- promocja ambitnych, nowatorskich zespołów wokalno-instrumentalnych

4. Warunki uczestnictwa:
a) konkurs przeznaczony jest dla zespołów wokalno-instrumentalnych i solistów z terenu całej Polski.
b) każdy zespół/solista zgłasza się do konkursu poprzez przesłanie materiału na płycie CD / DVD w
formacie mp3/ audio lub video swojego autorstwa. Materiał stanowi cover minimum jednej piosenki
zespołu De Mono lub Agnieszki Chylińskiej. Płyta CD / DVD pozostaje własnością Organizatora;
dopuszcza się przesyłanie uzupełniających materiałów reklamowych dotyczących zespołu/solisty
c) przystąpienie do konkursu polega na:




nadesłaniu pocztą lub dostarczeniu osobiście płyty CD / DVD z nagraniem audio (mp3) lub
video na adres: Stowarzyszenie Ad Astra, ul. Wałowa 7, 48-300 Nysa; wraz z wypełnioną
kartą uczestnictwa – załącznik nr 1 do regulaminu konkursu
określeniu - przez zaznaczenie w karcie zgłoszeń - terminu supportu (należy zadeklarować,
przed którą z gwiazdą dany zespół/solista chce wystąpić)

d) Organizator zobowiązuje się do pokrycia kosztów transportu zespołu (wyłącznie z terenu Polski)
oraz instrumentów do miejsca koncertu – Stadion Miejski, ul. Kraszewskiego 2 w Nysie oraz
zapewnienia wyżywienia przed lub po koncercie
e) Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie (tzw. backline), nie zapewnia
jednak instrumentów niezbędnych do wykonania koncertu. Zespół zobowiązany jest dostarczyć je na
miejsce koncertu we własnym zakresie.
f) Organizator dopuszcza kwalifikację większej ilości zespołów/solistów niż jeden do występów w dniu
koncertu konkretnej gwiazdy. Długość występu zostanie ustalona z zespołami/solistami wybranymi
przez Organizatora.
g) Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów przesyłki nośników i materiałów reklamowych.
h) Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki, jej zniszczenie lub
zagubienie w transporcie pocztowym (kurierskim).

5) Obowiązujące terminy:




I ETAP KONKURSU - płytę CD / DVD z kartą uczestnictwa należy dostarczyć do siedziby
Stowarzyszenia Ad Astra w nieprzekraczalnym terminie do 5 maja 2015 r. (liczy się data
doręczenia przesyłki, nie stempla pocztowego)
II ETAP KONKURSU Wyłonienie zwycięzców odbędzie się w dniu 06.05.2015 r. Organizator
ogłosi listę zwycięzców na stronie internetowej www.stow-adastra.pl oraz powiadomi
zwycięzców telefonicznie lub mailowo.

Zwycięski zespół otrzyma nagrodę w postaci nieodpłatnego występu jako support zespołu De
Mono (23.05.2015 r.) lub Agnieszki Chylińskiej (24.05.2015 r.) oraz pełny zwrot kosztów podróży.
Szczegóły techniczne, występu oraz pozostałe sprawy organizacyjne zostaną uzgodnione z
Organizatorem na minimum 7 dni przed planowanym występem.

6) Postanowienia końcowe:
- Organizator powoła 3-osobowe Jury, które zadecyduje o kwalifikacji zespołów do koncertów na
poszczególne dni. Jury będzie oceniać przede wszystkim: interpretację utworu/utworów, jakość
wykonania, technikę wokalną oraz jakość akompaniamentu.
- decyzje Jury są nieodwołalne
- uczestnik konkursu oświadcza, iż przekazane przez niego utwory nie naruszają żadnych praw osób
trzecich i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościła prawo do
utworów zespołu
- zgłoszenie utworów do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i
oświadczeniem, że utwory (covery) zostały wykonane osobiście
- regulamin konkursu wraz z załącznikiem dostępny jest na stronie internetowej Organizatora:
www.stow-adastra.pl
- informacje dotyczące konkursu udzielane są w siedzibie Organizatora, telefonicznie pod numerem
telefonu 600 021 773, a także drogą mailową: adastra.nysa@gmail.com
- wszelkie kwestie nieuregulowane regulaminem konkursu ostatecznie rozstrzyga Organizator
- Organizator ma wyłączne prawo do interpretacji Regulaminu.

