REGULAMIN
WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU ZESPOŁÓW ROCKOWYCH
IM. ANDRZEJA SIEWIERSKIEGO „ROCK NA ZAMKU”
I.

Organizatorzy

Organizatorem Festiwalu, zwanego dalej „Festiwalem”, jest Gmina Szydłowiec we współpracy
z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
II. Termin i miejsce
23-24 lipca 2022 r., dziedziniec Zamku w Szydłowcu.
III. Cele Festiwalu
1. Celem Festiwalu jest:
a) przypomnienie i upowszechnienie twórczości zespołu AZYL P. w związku
z jubileuszem 40-lecia powstania;
b) prezentacja i promocja młodzieżowych zespołów rockowych z terenu województwa
mazowieckiego;
c) promocja Szydłowca w regionie oraz całego Mazowsza poprzez wykorzystanie atutów
miasta m. in. zabytków, w tym wczesnorenesansowego zamku, na dziedzińcu którego
odbywać się będzie Festiwal;
d) integracja międzypokoleniowa, akceptacja wspólnych wartości pomiędzy pokoleniem
20 a 50+.
IV. Terminy i etapy Konkursu
Konkurs składa się z trzech etapów:
1) kwalifikacji wstępnych;
2) przesłuchań konkursowych;
3) koncertu.

Etap I – Kwalifikacje wstępne
1. W ramach kwalifikacji wstępnych Jury dokona oceny przesłanych wraz
z Formularzem zgłoszeniowym nagrań.
1) Nadesłany materiał oceni powołana przez Organizatora Rada Artystyczna, która
dokona kwalifikacji uczestników do udziału w Festiwalu. Wykonawcy
zakwalifikowani do udziału w konkursie zostaną powiadomieni przez Organizatora
do dnia 4 lipca 2022 r.
2) Pełna lista osób Uczestników zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana
na stronie www.szydlowiec.pl od 1 lipca do10 lipca 2022 roku.
Etap II - Przesłuchania Konkursowe
1.

Przesłuchania konkursowe odbędą się 23 lipca 2022 r. na dziedzińcu Zamku
w Szydłowcu. Wykonawców oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.

2.

Lista Laureatów zaproszonych do Koncertu Galowego zostanie podana
przez Jury po zakończeniu przesłuchań konkursowych.

Etap III – Koncert
1) Koncert z udziałem Laureatów odbędzie się 24 lipca 2022 r. na dziedzińcu Zamku
w Szydłowcu. Zwycięzcy Festiwalu wystąpią w charakterze supportu w Koncercie
Gwiazd (AZYL P. i goście).
V. Warunki uczestnictwa
1. Udział w Festiwalu mogą wziąć zespoły młodzieżowe (do 30 roku życia) reprezentujące szeroko rozumianą muzykę rockową m. in. rock, rock alternatywny, pop rock, hard
rock itp.
2. Podstawą udziału w Festiwalu jest dokonanie zgłoszenia.
3. Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego skanu Formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu oraz przesłanie
tekstów piosenek i nagrań zgłaszanych utworów (mp3 lub mp4) w formie linku do np.
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4. Formularz zgłoszeniowy powinien zostać wypełniony elektronicznie.
5. Uczestnicy przygotowują trzy utwory, przy czym:
a) jeden z utworów musi pochodzić z repertuaru zespołu AZYL P.;
b) dwa pozostałe są własnego autorstwa.
6. Uczestnicy Festiwalu mogą dokonać tylko jednego zgłoszenia.
7. Zgłoszenia złożone w innej formie niż określono w niniejszym Rozdziale nie zostaną
uwzględnione.
8. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków skutkuje niezakwalifikowaniem do
udziału w Festiwalu. O niezakwalifikowaniu do udziału w Festiwalu Organizator zawiadamia Uczestników przesyłając informację na adres poczty elektronicznej Uczestników wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.
9. Uczestnicy przystępując do Festiwalu poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego
akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu.
VI. Nagrody
1. Jury przyznaje nagrodę główną w wysokości 3.000,00 zł, nagroda za II miejsce wynosi
2.000,00 zł., nagroda za III miejsce – 1.000,00 zł.
2. Jury przyznaje wyróżnienia w formie nagród pieniężnych ufundowanych przez
Organizatora, w tym:
b) dla najlepszego gitarzysty;
c) za najlepszą interpretację utworu zespołu AZYL P.
2. Nagrody pieniężne będą wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym
niż 30 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, na konta bankowe wskazane przez
Uczestnika.
3. Warunkiem wypłaty nagrody jest wskazanie przez Laureata numeru rachunku
bankowego Gminie Szydłowiec.
4. Pula nagród wynosi 8.000,00 zł.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

1. Z chwilą przesłania Formularza konkursowego, Uczestnik udziela Organizatorowi
nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do artystycznego wykonania przesłanych utworu w
zakresie niezbędnym do jego utrwalenia za pomocą systemu zapisu obrazu i dźwięku w
formie cyfrowej oraz odtworzenia przez Jury.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań festiwalowych oraz
nadesłanych materiałów na potrzeby dokumentacji oraz w celu promocji Festiwalu w
mediach, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie; publiczne udostępnianie
nagrań w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym
3. Uczestnicy Konkursu, biorący udział w II lub III etapie, wyrażają zgodę na fotografowanie i
utrwalanie dźwięku lub obrazu swoich artystycznych wykonań utworów oraz na
rozpowszechnianie wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów, w określony przez
Organizatora Festiwalu sposób.
4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie oraz rozpowszechnianie przez
Organizatora Festiwalu, na zasadzie wyłączności, swojego wizerunku, utrwalonego podczas
prób i Przesłuchania konkursowego oraz Koncertu na fotografiach oraz zapisach audio i
wideo.
5. Uczestnicy przenoszą na Organizatora nieodpłatnie, z chwilą artystycznego wykonania
utworu podczas prób, przeglądu konkursowego lub Koncertu, prawo do korzystania z
artystycznego wykonania utworów i rozporządzania prawami do nich na następujących
polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania określoną techniką
egzemplarzy artystycznego wykonania, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową,
b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie utrwalono wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania artystycznego wykonania w sposób inny niż
określony w lit. b) - nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, chyba że są one
dokonywane za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza, a także
publicznego udostępniania utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym

d)

VIII. Organizacja Festiwalu
1.

Organizator nie ponosi kosztów związanych z przyjazdem, zakwaterowaniem i
ubezpieczeniem Uczestników.

2.

Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, scenę, światła, obsługę techniczną oraz
wzmacniacze gitarowe, klawiszowe, basowe i perkusję. Używanie własnego sprzętu
wymienionego w pkt. 2 nie jest możliwe.

3.
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i procesorów (perkusista korzysta z własnych talerzy, werbla i stopki).
4.

Organizator zapewnia gorący posiłek w dniu konkursu.

5.

Uczestnicy pokrywają koszty noclegu we własnym zakresie.

6.

Zakwalifikowani uczestnicy w dniu konkursu muszą wypełnić oświadczenie
Covid -19.

7.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i kolejności występów oraz do
odwołania imprezy.

8.

Każdy Uczestnik biorący udział w Konkursie, akceptuje i przyjmuje warunki
Regulaminu określone w niniejszym dokumencie.

9.

Organizator zastrzega możliwość odwołania Konkursu bez podania przyczyny,
w szczególności w przypadku odwołania Festiwalu.

10.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 lutego 2022 r.

11.

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

12.

Informacji na temat Festiwalu udziela Pani Ilona Mamla, tel. kontaktowy 48 617 86 62.

13.

XI. Ochrona danych osobowych

1. Organizator realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 oraz art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016), dalej: RODO.
2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych wraz z oświadczeniami uczestników w zakresie przetwarzania danych osobowych, zawiera Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do Regulaminu.
3. Dane osobowe podane przez osoby fizyczne w zakresie: imię i nazwisko, adres poczty
elektronicznej, telefon kontaktowy oraz adres do korespondencji, będą przetwarzane przez
Organizatora w celach związanych z Festiwalem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do uczestniczenia w Festiwalu oraz wydania nagród lub
wyróżnień. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych, ich poprawiania oraz żądanie ich usunięcia.
4. Administratorem danych osobowych jest Gmina Szydłowiec.

„Zadanie zrealizowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza”

