REGULAMIN XVI PRZEGLĄDU KAPEL PODWÓRKOWYCH
STRONIE ŚLĄSKIE 01.06.2013R.

-

1. XVI Przegląd Kapel Podwórkowych odbędzie się na terenie Gminy Stronie Śląskie w
dniu 01 czerwca 2013r.
2. Przyjazd uczestników do 01 czerwca 2013, do godz. 10.00 do biura realizatora w Parku
Miejskim w Stroniu Śląskim w celu uzyskania informacji o programie etc. Dla zespołów z
odległych miejscowości, istnieje możliwość zakwaterowania 31 maja.
3. 01 czerwca o godz. 12.00 w Parku Miejskim odbędzie się spotkanie powitalne
rozpoczynające Przegląd. W zależności od ilości zgłoszonych kapel godzina rozpoczęcia
może ulec zmianie.
4. Do przeglądu zaproszonych zostaje max. 8 kapel, wybranych przez Organizatora.
5. Występy przeglądowe kapel oceniać będzie 3-osobowe jury wybrane przez Organizatora.
Jury będzie preferowało kapele tradycyjne (korzystające z tradycyjnych instrumentów).
Ponadto jury będzie oceniać wykonanie, dobór repertuaru, stroje wykonawców oraz
kontakt z publicznością.
6. PULA NAGRÓD : max. 2500 PLN – podział wg decyzji jury.
7. Prezentacje przeglądowe odbywać się będą w Parku Miejskim w Stroniu Śląskim w dniu 01
czerwca 2013r. Kolejność prezentacji ustalają Organizatorzy.
8. Program wykonany przez zespół nie może przekraczać 15 minut (będzie obniżana punktacja
za przekroczenie czasu). Program powinien zawierać utwory nie prezentowane dotychczas
na przeglądach w Stroniu Śląskim. Nie dopuszcza się „bisów” podczas trwania konkursu.
9. Zespoły uczestniczące w Przeglądzie oprócz udziału w prezentacjach konkursowych i
koncercie finałowym, zobowiązane są do dodatkowych prezentacji swych programów w
miejscach zakwaterowania: pensjonatach i hotelach.
10. Wszystkie zespoły uczestniczące w przeglądzie powinny być przygotowane do
zaprezentowania swojego programu w warunkach plenerowych (bez nagłośnienia).
11. Organizatorzy zapewniają zaproszonym uczestnikom:
- zakwaterowanie z 31 maja na 01 czerwca 2013r., (dla zespołów z odległych miejscowości)
- 31 maja kolację,
- 01 czerwca ; śniadanie , obiadokolację
- aparaturę nagłaśniającą w Parku Miejskim
12. Organizatorzy nie zapewniają żadnych instrumentów muzycznych.
13. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom kosztów podróży.
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dowolnego dysponowania wykonanymi przez nich
zdjęciami, nagraniami audio i materiałami filmowymi z przebiegu przeglądu.
15. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje Biuro organizacyjne, mając na
uwadze pełne zaspokojenie potrzeb uczestników Przeglądu, decyzje są niepodważalne.
16. Kartę zgłoszenia zespołów należy przesłać do 17 maja 2013r. (decyduje data wpływu)na
adres:

CETIK
Ul. Kościuszki 18
57-550 Stronie Śląskie
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Kapelami: Paweł Dywański tel. 602451697 lub 74 8143 242

18.Wybrane przez Organizatora kapele otrzymają zaproszenie na Przegląd Kapel.

