
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STOWARZYSZENIE „DOLINA CZERE ŚNI” W SZCZEPANOWICACH  
ZAPRASZA NA: 

I EDYCJĘ PRZEGLADU ZESPOŁÓW  MUZYCZNYCH 
„MUSIC MASTER 2015” 

 

Zapraszamy zespoły grające muzykę typu: rock, pop, hip-hop itd., które mają już swój sprzęt 
oraz chciałyby zaprezentować się przed publicznością na scenie z profesjonalnym 

nagłośnieniem, do zgłaszania się/wzięcia udziału w przeglądzie 

Laureata wybierze publiczność oraz jury. 

REGULAMIN I-SZEJ EDYCJI PRZEGL ĄDU ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH   

Postanowienia ogólne: 
1. Organizatorem Przeglądu Zespołów Muzycznych jest  Stowarzyszenie „Dolina Czereśni” 

2.Przegląd odbędzie się 20.06.2015r.  w Szczepanowicach – Gmina Pleśna woj. małopolskie   
(w przypadku niesprzyjającej aury przegląd zostanie przeniesiony do amfiteatru Centrum Kultury  

w Pleśnej 

w godz. od 16:00 do 20:00 

Na zakończenie impreza taneczna – DISCO PARTY LIVE!!! 
 

Zasady przeglądu: 
1. W przeglądzie biorą udział amatorskie zespoły muzyczne z małopolski działające przy 

ośrodkach/domach kultury lub innych instytucjach, bądź działające prywatnie.(Prosimy o nie 
zgłaszanie się zespołów posiadających bogaty dorobek fonograficzny, kontrakty z wytwórniami 

płytowymi.)  
2. Zespoły podczas przeglądu wykonują utwory, których łączny czas prezentacji na scenie nie 

przekracza 30 minut. Uczestnicy sami decydują o ilości prezentowanych utworów z zastrzeżeniem 
czasu trwania występu! 

3. Nie dopuszcza się do przeglądu zespołów wykonujących utwory z playbacku lub półplaybacku. 
Zespoły zobowiązane są do wykonywania tylko autorskich kompozycji.  

4. Zespół jest zobowiązany do zamontowania sprzętu muzycznego przed swoim występem w czasie 
nieprzekraczającym 10 minut oraz demontażu po występie nieprzekraczającym 5 minut. 

 

Warunki udziału  
1. Warunkiem udziału w przeglądzie jest: 

a) nadesłanie karty zgłoszenia (formularz zgłoszenia zostanie udostępniony w momencie 
zadeklarowania uczestnictwa w przeglądzie), 

b) nadesłanie demo o długości 3-5 minut w postaci mp3 na e-mail, 
c) nadesłanie rideru technicznego zespołu, 

d) wszyscy członkowie zespołu muszą być pełnoletni, ew. być pod opieką prawnego opiekuna.  
 

2. Termin dostarczenia organizatorowi materiału demo – do dnia 30.04.2015  
3. Nadesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

4. Organizator powoła komisje kwalifikacyjną, która po przesłuchaniu nagrań dopuści wykonawców 



do udziału w przeglądzie. 
5. Zespoły konkursowe zobowiązane są do: 

a) przybycia o wcześniej ustalonej godzinie w wyznaczonym terminie, 
b) umieszczenia informacji (plakat, baner, logo) o przeglądzie na swojej stronie internetowej, profilu 

Facebook i innych portalach informacyjnych.  
6. O dopuszczeniu do przeglądu wykonawcy zostaną poinformowani najpóźniej dwa tygodnie po 

otrzymaniu zgłoszenia, drogą mailową lub telefonicznie 
7. Uczestnicy będą oceniani przez jury powołane przez organizatora. 

8. Próby zespołów odbywać się będą bezpośrednio przed ich prezentacją, a początek próby i zespół 
zostaną ustalone przed imprezą w zależności od kolejności prezentacji zespołów.  

9. Niestawienie się na przegląd dyskwalifikuje zespół. 
10. Kolejność prezentacji zostanie ustalona poprzez losowanie w dniu koncertu. 

 

Nagrody: 
1. Dla najlepszego zespołu – nagroda jury miejsce 1 – wartości 1000 zł.  

miejsce 2 -  wartości 600 zł.  

miejsce 3 -  wartości 400 zł. 
 

Głosy na zespoły mogą oddawać wszystkie osoby uczestniczące w imprezie poprzez wpisanie nazwy 
zespołu na karcie do głosowania, którą uczestnicy będą otrzymywali przy zakupie napojów 

alkoholowych lub bezalkoholowych (ilość kart na jednego uczestnika będzie uzależniona od ilości 
zakupionych przez niego napojów). 

2. Wartość i ilość nagród może ulec podwyższeniu w zależności od pozyskanych środków od 
sponsorów. 

 

Organizacja 

1. Udział w przeglądzie jest bezpłatny.  
2. Organizator zapewnia: akustyka, nagłośnienie, oświetlenie, scenę. 

3. Zespoły przywożą swój kompletny backline. 
4. Uczestnicy przyjeżdżają na przegląd na koszt własny lub placówki delegującej. 

5. Nadesłane demo staje się własnością organizatora. 
6. Werdykt komisji kwalifikacyjnej i jury są niepodważalne. 

7. Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzygać 
będzie organizator. 

Wszelkich informacji na temat imprezy udziela drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 

 +48 605 838 405 lub drogą email: stowarzyszenie.dolinaczeresni@onet.pl  lub na stronie 
www.facebook.com/music maser2015 

 
 

 

REGULAMIN WEWN ĘTRZNY  
zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, zakaz wnoszenia napojów alkoholowych, 

bezalkoholowych oraz produktów spożywczych. 

Na zakończenie impreza taneczna – DISCO PARTY LIVE!!! 


