XI Powiatowy Festiwal Kultury
28 czerwca 2014 r., Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku

REGULAMIN
Koncert artystów lokalnych w ramach XI Powiatowego Festiwalu Kultury

Organizatorzy

Organizatorami Koncertu artystów lokalnych, zwanego dalej koncertem, są Powiat Otwocki
i Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku.

Czas i miejsce

1. Koncert odbywa się 28 czerwca 2014 r. i jest organizowany w ramach XI Powiatowego
Festiwalu Kultury.
2. Miejscem odbywania się koncertu jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku.

Cel koncertu

Celem koncertu jest popularyzacja i promocja regionalnych solistów i zespołów wokalnych.

Warunki uczestnictwa

1. W koncercie mogą brać udział soliści i zespoły z terenu powiatu otwockiego, które prześlą
zgłoszenie w wyznaczonym terminie.
2. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 maja 2014 r. Decyduje termin przesłania zgłoszenia.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu zgłoszenia.
3. Adres nadsyłania zgłoszeń: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku,
ul.

Poniatowskiego

10,

05-400

Otwock

lub

drogą

elektroniczną

na

adres:

mdk@pmdk_otwock.pl.
4. Zgłoszenie powinno zawierać wypełnioną kartę zgłoszeniową (Załącznik Nr 1) i przynajmniej
3 minutowe nagranie na płycie CD.
5. Nadesłane materiały nie będą zwracane.
6. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia zespołów nie zawierające wypełnionej i podpisanej karty.
7. Zgłaszający zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do 15 czerwca br.

8. Decyzje o zakwalifikowaniu są nieodwołalne.

Przebieg koncertu

1. Zakwalifikowani soliści / zespoły zostaną zaproszeni do zaprezentowania się na żywo podczas
koncertu w dniu 28 czerwca 2014 r. na scenie przy Powiatowym Młodzieżowym Domu
Kultury w Otwocku.
2. Jeżeli Organizatorzy nie postanowią inaczej, występ wykonawcy podczas Koncertu powinien
trwać od 15 min. do maksymalnie 20 min.

Postanowienia organizacyjne

1. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający, pomoc techniczną i akustyczną. Każdorazowo
odpowiednio wcześniej przed koncertem ustalane będą warunki techniczne odbycia się
koncertu zaproszonego zespołu.
2. Uczestnicy XI Powiatowego Festiwalu Kultury wyrażają zgodę na dokumentowanie ich
twórczości oraz wykorzystanie nagranych materiałów do celów marketingowych i promocji
Festiwalu.
3. Wykonawcy, których zachowanie przed lub w trakcie występu wskazywać będzie na stan
nietrzeźwości lub odurzenia zostaną wykluczeni z Koncertu. Na terenie Powiatowego MDK
obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
4. Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania na scenie i poza nią ogólnie przyjętych zasad
dobrych obyczajów oraz unikania wypowiedzi i gestów mogących wywołać zbiorową
dezaprobatę lub niepokój publiczności. Za ewentualne nieodpowiednie zachowanie
odpowiadać będą sami wykonawcy.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.
2. Zgłoszenie udziału w koncercie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.

