Shoutbox Festiwal
Regulamin

!
§1
Postanowienia ogólne

!
1. Organizatorzy:
Gimnazjum nr 16 w Bielsku-Białej, Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz
w Bielsku-Białej, Szkoła Muzyki Rozrywkowej OMC w Bielsku-Białej.
2.Terminarz festiwalu:
•

termin nadsyłania zgłoszeń – 22 maja 2015 r.

•

termin przesłania przez organizatora informacji o zakwalifikowaniu do
przesłuchań konkursowych – 25 maja 2015 r.

•

przesłuchania konkursowe – piątek 29 maja 2015, (sobota 30 maja 2015 –
w przypadku dużej liczby zgłoszeń)

•

ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i koncert galowy z udziałem
laureatów – sobota 30 maja 2015

3. Przesłuchania konkursowe festiwalu:
W ramach wydarzenia Shoutbox Festiwal przeprowadzone zostaną 2 konkursy:
•

przesłuchania konkursowe dla solistów,

•

przesłuchania konkursowe dla zespołów rockowo-bluesowych, rockowometalowych, popowych, itp.

4. Cel festiwalu:
- promocja różnorodnej aktywności muzycznej młodzieży,
- wspieranie młodych talentów,
- prezentacja dorobku artystycznego,

- rozwijanie i kształtowanie wrażliwości estetycznej,
- wymiana doświadczeń.
5. Uczestnicy festiwalu:
Uczestnikami konkursu mogą być soliści i zespoły działające samodzielnie lub pod
patronatem szkół, instytucji społecznych i kulturalnych z terenu całego kraju.
Niepełnoletni uczestnicy przeglądu przebywają na terenie domu kultury pod
opieką nauczyciela, jednego z rodziców lub dorosłego członka zespołu
(posiadającego zgody rodziców na udział w imprezie niepełnoletnich członków
zespołu), który ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zachowanie
uczestników oraz przybyłej z nim publiczności.
Uczestnicy festiwalu zobowiązują się do udziału w całym przeglądzie i oglądania
prezentacji konkursowych.

!
§ 2.
Zasady uczestnictwa
1. Uczestnicy mogą wystąpić w następujących konkursach:
konkurs dla solistów w dwóch kategoriach wiekowych:
- dziecięcej - do 13 roku życia,
- młodzieżowej - do 25 roku życia,
- konkurs dla zespołów - do 25 roku życia.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wysłanie do organizatora
wypełnionego formularza zgłoszeniowego, którego należy wysłać
w nieprzekraczalnym terminie do 22 maja 2015 roku na adres:
Biuro organizacyjne Shoutbox Festiwal
Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz
ul. Słowackiego 17
43 – 300 Bielsko-Biała

3. Zgłoszenia można również przesyłać pocztą elektroniczną na adres:
kubiszowka@vp.pl
4. Zgłoszenia, które doręczone zostaną na adres organizatora po 22 maja br. nie
wezmą udziału w konkursie.
5. O przyjęciu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.
6. Koszty przesyłki pokrywa uczestnik.
7. Wykonawcy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się do konkursu drogą
mailową do 26 maja br. Informacja taka zostanie również podana na stronach
internetowych organizatorów.
8. Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są do wpłacenia wpisowego
w wysokości 15 zł od osoby na konto organizatora. W przypadku zespołu wpisowe
wynosi 30 zł. Wpisowe obejmować będzie identyfikator oraz bezpłatne wejścia na
p r e z e n t a c j e k o n k u r s o w e i k o n c e r t g a l o w y. N i e o b e j m u j e k o s z t ó w
zaprowiantowania i przejazdu.
9. Wykonawcy biorący udział w konkursie zobowiązani są do stawienia się
w miejscu oraz ustalonej przez organizatora o godzinie (szczegóły zostaną podane
wraz z informacją o zakwalifikowaniu się uczestnika ), w celu przeprowadzenia
próby dźwięku. Brak wykonawcy o umówionej godzinie będzie rozumiany jako
rezygnacja z prawa do próby.

!
§ 3.
Jury

!
1. Do oceny wykonawców biorących udział w przesłuchaniach konkursowych
organizator powoła jury, w skład którego wejdą osoby zaproszone przez
organizatora, tzn.: profesjonalni muzycy oraz ludzie z branży muzycznej.
2. Jury oceniać będzie poprawność językową, interpretację prezentowanych
utworów, stronę muzyczno-wokalną, aranżację oraz ogólny wyraz artystyczny.
3. Soliści zaprezentują dwie piosenki w tym przynajmniej jedną w języku polskim
przy akompaniamencie własnym lub podkładu na nośniku CD lub USB. Zespoły
wykonają 2 utwory.

4. Zwycięzcy przeprowadzonych konkursów zostaną wyłonieni przez jury festiwalu
w drodze głosowania.
5. Wszystkie decyzje jury są nieodwołalne.

!
§ 4.
Nagrody

!
1. W wyniku przesłuchań konkursowych, jury zakwalifikuje maksymalnie
15 wykonawców w trzech kategoriach do koncertu galowego, który będzie miał
miejsce w sobotę 30 maja 2015 r.
2. Jury przyzna miejsca od 1-3 w kategorii dziecięcej, 1-3 w kategorii
młodzieżowej i 1-3 w kategorii zespołów oraz wyróżnienia.
3. Organizator, na podstawie decyzji jury, przyzna jedną nagrodę główną – Grand
Prix Festiwalu.
4. Laureaci Konkursów zobowiązani są do udziału w koncercie galowym, a ich
nieobecność oznacza rezygnację z nagrody, która pozostaje do dyspozycji
organizatora.

!

§ 5.
Prawa autorskie

!
Uczestnik festiwalu wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku w celach
promocyjnych i marketingowych festiwalu. Upoważnia organizatora do
udostępnienia wykonywanych w ramach festiwalu utworów telewizji, radiu,
mediom internetowym. Wyraża zgodę na rejestrację technikami audiowizualnymi
przesłuchań konkursowych oraz koncertu galowego dla celów archiwalnych
organizatorów oraz na potrzeby wydania promocyjnej płyty CD. Wyraża zgodę na
wielokrotne publiczne odtwarzanie nagrania koncertu w materiałach
promocyjnych festiwalu, a także na ich wykorzystywanie w celach
marketingowych przez czas nieokreślony.

!

§ 6.
Postanowienia końcowe

!
1.Wyniki festiwalu zostaną ogłoszone podczas koncertu galowego 30 maja 2015 r.
oraz na stronach organizatorów w dniu 1 czerwca br.
2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące
zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na
potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych
osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).

!

3. Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady festiwalu.
Jest dostępny w siedzibach oraz na stronach internetowych organizatorów.

!

4. Zgłoszenie do udziału w festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.
5. Nieznajomość powyższego regulaminu nie zwalnia od konsekwencji
wynikających z jego nieprzestrzegania.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz rozstrzygania kwestii
spornych.
Załączniki stanowiące integralną część regulaminu festiwalu to formularze
zgłoszeniowe.

