Regulamin Konkursu Młodych Artystów
w ramach Inne Granie Festival

Informacje podstawowe:
1. Organizatorem festiwalu jest Chorzowskie Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3,
41-500 Chorzów.
2. Organizatorzy zapraszają do współudziału w imprezie podmioty gospodarcze,
instytucje i osoby fizyczne, które chcą wnieść wkład rzeczowy, finansowy bądź
organizacyjny w przygotowanie i realizację Festiwalu Młodych Talentów.
Cele festiwalu:
1. Festiwal ma za zadanie promować młode talenty muzyczne.
2. Ma charakter konkursu dla zespołów nieprofesjonalnych realizujących szeroko
pojętą muzykę alternatywną.
3. Podstawowym warunkiem uczestnictwa kandydatów w eliminacjach jest fakt nie
posiadania na swoim koncie oficjalnego wydawnictwa płytowego, będącego w
oficjalnej sprzedaży na terenie Unii Europejskiej oraz nie pozostawanie w
aktualnym związku z jakąkolwiek wytwórnią płytową w stosunku zależności
wynikającej z podpisanego kontraktu lub umowy promocyjno-wydawniczej przez
zespoły wokalno-instrumentalne lub solistów.
Termin i miejsce:
1. Konkurs będzie w całości przeprowadzony za pomocą platformy internetowej
Facebook w dniach 13.09.2016 – 10.10.2016.
2. Zwycięski zespół wystąpi w ramach Inne Granie Festival w Sali Widowiskowej
ChCKu, 22 października 2016, o godzinie 18.20.
Przebieg konkursu:
1. Wszyscy chętni do wzięcia udziału w festiwalu zobowiązani są do udostępnienia
jednego nagrania w ramach wydarzenia utworzonego na Facebooku, pod linkiem
https://www.facebook.com/events/1611696392462948/
2. Jeden zespół może udostępnić tylko jedno nagranie.
3. Wybrane nagranie musi być umieszczone w ramach jednego z podanych niżej
platform: youtube.com, soundcloud.com
4. Udostępnianie utworów w ramach wydarzenia możliwe jest przez cały okres
trwania konkursu.
5. Po udostępnieniu utworu, obowiązuje wstępna preselekcja, realizowana przez
dyrektora artystycznego festiwalu – Marcina Babko. Tylko wybrane utwory
zostaną dopuszczone do udziału w kolejnym etapie konkursu.

6. Podstawą zakwalifikowania się wykonawców do konkursu będzie poziom muzyczny
i wyraz artystyczny udostępnionych nagrań spójny z wizją Inne Granie Festival.
7. O zwycięstwie zespołu decyduje liczba reakcji użytkowników na nagranie. Będą
one punktowane w następujący sposób:
- lajk – 1 punkt;
- komentarz (pozytywny!) – 2 punkty;
- udostępnienie – 3 punkty.
8. Jeden użytkownik może zareagować na nagranie tylko raz, na jeden z wyżej
wymienionych sposobów.
9. Reakcje na nagrania podliczone zostaną 10.10.2016 o godzinie 15.00
10. Zespół, który uzyska najwyższą liczbę punktów będzie mógł zaprezentować swój
autorski materiał w ramach Inne Granie Festival na Sali Widowiskowej ChCKu o
godzinie 18.20. Występ powinien trwać do 20 minut.
11. Zwycięzcy zostaną poinformowani o tym fakcie drogą elektroniczną 11.10.2016 r.
Postanowienia organizacyjne:
1. Zwycięzcy przyjeżdżają na własny koszt.
2. Uczestnicy festiwalu przywożą własne instrumenty i procesory, perkusista
przywozi własne talerze.
3. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający; oświetlenie sceniczne; fortepian;
możliwość korzystania z CD, MD oraz obsługę techniczną i akustyczną.
4. Nadesłane zgłoszenia upoważniają organizatora festiwalu do samodzielnego
wykorzystania przez niego wszystkich materiałów prasowych, radiowych,
telewizyjnych i elektronicznych dotyczących zwycięzców konkursu. Tym samym
również udzielają oni organizatorowi zezwolenia na korzystanie z wizerunku, jak
również z praw autorskich i praw pokrewnych do artystycznych wykonań utworów
w mediach, w celu promocji uczestników konkursu.
5. Naruszenie przez wykonawcę postanowień Regulaminu spowoduje wykluczenie go
z udziału w konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje organizator. Decyzja ta
nie podlega zaskarżeniu.
6. W przypadku poważnego złamania zasad porządku, prezentowania w konkursie
innych utworów niż zgłoszone, udostępnienia cudzego materiału muzycznego na
eliminacje, itp. – uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i kolejności występów
oraz do odwołania imprezy.
8. W czasie trwania imprezy wszelkie wnioski i skargi należy kierować do Biura
Organizacyjnego znajdującego się w Chorzowskim Centrum Kultury.
9. Festiwal z przyczyn niezależnych od organizatora może być w dowolnym
momencie odwołany.
10. Organizator zastrzega sobie prawo rejestracji audiowizualnej wykonawców
do celów archiwalnych i promocyjnych.
Postanowienia końcowe:
4. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
5. Zgłoszenie do udziału w festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.

6. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na posługiwanie się wizerunkiem
oraz przeniesieniem praw autorskich majątkowych w ograniczonym zakresie (w
celu
posługiwania się utworami
w ramach konkursu) do utworów
zaprezentowanych w konkursie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.
8. Regulamin obowiązuje od daty opublikowania go na stronie internetowej
www.chck.pl
Postanowienia dodatkowe:
1. W sytuacji, gdy członek zespołu nie ukończył 18 lat - zespół przesyła organizatorom
pisemną zgodę podpisaną przez wszystkich pozostałych jego członków na jego
reprezentowanie oraz pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie przez
niego udziału w festiwalu.

