
REGULAMIN 
V MYŚLENICKIE KONFRONTACJE  ZESPOŁÓW ROCKOWYCH 

 

 
 
 
ORGANIZATOR: 
 
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu  
ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice  
www.mokis.myslenice.pl 
mokis.art@gmail.com  
 
MIEJSCE I TERMIN:  
 
27.052017 (sobota), godz. 17.00 
Myślenicki Ośrodek  Kultury i Sportu  
 
 
UCZESTNICY: 

Do udziału w Myślenickich Konfrontacjach Rockowych zapraszamy muzyków amatorów - zespoły 

ośrodków kultury oraz zespoły działające samodzielnie. Konfrontacje są przeglądem dokonań 

muzycznych zespołów grających ogólnie pojętą muzykę rockową. 

ZGŁOSZENIA: 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 08.05.17 r. Do zgłoszenia należy DOŁĄCZYĆ 3-5 

minutowe demo zespołu na podstawie którego Organizator dokona kwalifikacji zespołów.  

 

http://www.mokis.myslenice.pl/
mailto:mokis.art@gmail.com


Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu  

ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice 

(z dopiskiem „KONFRONTACJE”) 

Demo i wypełnioną kartę zgłoszenia można także przesłać drogą elektroniczną na adres: 

mokis.art@gmail.com 

Powołana komisja (po przesłuchaniu nadesłanych materiałów) dokona wyboru zespołów, które 

wezmą udział w Konfrontacjach. O werdykcie komisji zakwalifikowane zespoły zostaną 

powiadomione do dnia 15 maja 2017 r. 

 

ZASADY PREZENTACJI: 

Łączny czas prezentacji jednego zespołu nie może przekroczyć 20 min, zespół prezentuje 

maksymalnie 4 utwory. Czas przygotowań wliczany będzie w czas prezentacji. 

Nie dopuszcza się do Konfrontacji  zespołów wykonujących utwory z playbacku lub półplaybacku. 

Kolejność prezentacji ustala organizator. 

OCENA: 

Oceny zespołów dokona jury powołane przez organizatora. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega 

odwołaniu. 

NAGRODY: 

Jury przyzna następujące nagrody: 

I miejsce – 500 PLN 

II miejsce –  300 PLN  

III miejsce – 200 PLN 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

Organizator nie zwraca nadesłanych nośników z nagraniem demo oraz ma prawo do publicznej 

prezentacji nadesłanych nagrań w celach promocyjnych Konfrontacji . 

Uczestnicy Konfrontacji przyjeżdżają na koszt własny. 

Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie oraz backline w postaci wzmacniacza gitarowego, 

wzmacniacza basowego oraz perkusji. Zespoły zobowiązane są do przywiezienia własnych gitar, 

instrumentów klawiszowych i innych, werbli oraz talerzy perkusyjnych. 

Udział w Konfrontacjach jest bezpłatny. 



Dokładny program ze wskazaniem czasu prezentacji dla poszczególnych zespołów dostępny będzie na 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.mokis.myslenice.pl) na 3 dni przed Konfrontacjami. 

Wszystkie zespoły zobowiązane są przybyć na miejsce Konfrontacji na godzinę przed planowanym 

występem i zgłosić organizatorom swoją obecność. 

Dostarczona organizatorowi karta zgłoszeniowa zespołu jest równoznaczna z akceptacją niniejszego 

regulaminu. Wypełnienie karty zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na bezpłatne rejestrowanie 

materiału z konkursu, jego publiczne odtwarzanie w celach reklamowych oraz przetwarzanie danych 

osobowych przez organizatora 

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela 

Zbigniew Morawski , Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu  

e-mail: mokis.art@gmail.com 


