REGULAMIN MOSIŃSKIEGO PRZEGLĄDU
KAPEL GITAROWYCH 2012
I. ORGANIZATOR
Mosiński Ośrodek Kultury oraz Mosińskie Towarzystwo Gitarowe
ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina, tel. 61 8132 909 lub 5 10 15 25 95
II. TERMIN I MIEJSCE
10 marca 2012 r., godz: 12:00
Mosiński Ośrodek Kultury – Sala Reprezentacyjna,
ul. Dworcowa 4, 62 – 050 Mosina
III. CEL
Celem Przeglądu jest promocja muzyczna środowiska młodzieży i dorosłych,
doskonalenie warsztatu instrumentalnego z naciskiem na instrument gitarowy.
IV. KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?
Właśnie TY jeśli jesteś:
-członkiem amatorskiego zespołu z Województwa Wielkopolskiego, który nie ma
podpisanego kontraktu płytowego, a głównym źródłem utrzymania członków zespołu nie
jest muzyka oraz w którego składzie znajdują się co najmniej dwa instrumenty gitarowe.
V. CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY U NAS ZAGRAĆ?
1. ZGŁOŚ SIĘ! Do 27 lutego 2012 wypełnij i wyślij na adres (poczta lub e-mail, liczy się
data wpływu) Organizatora KARTĘ ZGŁOSZENIA dostępną pod adresem:
www.gitaramosina.pl oraz dołącz demo składające się z 3 utworów.
2. Przygotuj program, w tym 3 autorskie utwory muzyczne /jury preferuje własne
kompozycje!/, których łączny czas nie może przekroczyć 20 minut.
3. W Mosińskim Przeglądzie weźmie udział 10 zespołów muzycznych.
Zasady eliminacji zespołów:
- O zgłoszeniu decyduje przesłane do 27 lutego 2012 karty zgłoszenia oraz demo, na
podstawie którego organizatorzy wybiorą 10 zespołów.
- Organizator ogłosi wyniki wstępnej eliminacji 1 marca 2012r. na stronie
www.gitaramosina.pl oraz powiadomi zakwalifikowane zespoły drogą e-mailową.
- W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby zespołów, zostają one zakwalifikowane bez
eliminacji.
- Demo powinno obejmować minimum 3 utwory.
VI. JAKIE BĘDZIESZ MIAŁ KORZYŚCI?
Jury decydując o wynikach może sprawić, że to właśnie Twoja kapela zostanie gwiazdą
podczas:
• występu na VI Ogólnopolskich Dniach Artystycznych z Gitarą w Mosinie
lub
• Dniach Mosiny, ponieważ masz szansę wystąpić jako support głównej gwiazdy
podczas koncertu plenerowego

VII. JURY
Uczestników Przeglądu oceniać będzie specjalnie powołane przez Organizatora Jury
składające się z profesjonalnych muzyków i pedagogów. Ostateczny werdykt Jury będzie
ogłoszony w dniu imprezy.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- W Przeglądzie nie mogą brać udziału laureaci poprzednich edycji Przeglądu.
- Nie dopuszcza się do Przeglądu zespołów, wykonujących utwory z playbacku lub
półplaybacku,
- Zespół zobowiązany jest do sprawnego zamontowania sprzętu muzycznego przed
swoim występem, w jak najkrótszym czasie, określonym przez Organizatora,
- Kolejność prezentacji ustalana jest losowo. Występy odbędą się dwoma turami,
pierwszych 5 zespołów oraz losowanie kolejności nastąpi o godzinie 12:00, kolejnych o
15:00. Organizator powiadomi drogą mailową zakwalifikowane zespoły, w której części
Przeglądu wystąpią.
- Udział w Przeglądzie dla uczestników jest bezpłatny. Zespoły występują nieodpłatnie,
- Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający: przody, odsłuchy i backline: zestaw
perkusyjny,2 wzmacniacze gitarowe, wzmacniacz basowy i klawisze.
- Występujący zobowiązani są do posiadania własnych instrumentów w tym: talerze,
werbel, pałeczki, druga stopa.
- Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny,
- Organizator rozstrzyga wszelkie kwestie sporne związane z Przeglądem i zastrzega
sobie prawo do zmian w Regulaminie
Szczegółowe informacje, dotyczące Przeglądu, umieszczane będą na stronie
www.gitaramosina.pl

