REGULAMIN

 O udziale w festiwalu decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń;
Sprawy organizacyjne:
 Najlepszy zespół, festiwalu wyłoniony zostanie przez jury powołane przez organizatora;
 Laureaci festiwalu otrzymają nagrody finansowe, rzeczowe oraz możliwość rejestracji
materiału demo w Studio Nagrań Rypińskiego Domu Kultury – w wymiarze godzin
zaproponowanych przez organizatora;

Organizator:
Rypiński Dom Kultury
Cele:
 Promocja amatorskich zespołów muzycznych, twórców muzyki rockowej, bluesowej,
reggae oraz innych form muzycznych;
 Prezentacja dorobku artystycznego wykonawców;

 Pula przewidzianych nagród w tegorocznym festiwalu wynosi 3000 PLN (brutto).
O podziale nagród decyduje jury. Organizator informuje, że przyznane nagrody pieniężne
zostaną pomniejszone o podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 Wykonawcy występują zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organizatorów;
 Koszty związane z przygotowaniem do prezentacji, przyjazdem i pobytem pokrywają
uczestnicy lub sponsorujące instytucje;
 Organizatorzy zapewniają:
- aparaturę nagłaśniającą plus odsłuchy wraz z obsługą,

 Wymiana doświadczeń oraz konfrontacja muzyczna podczas koncertu;
Termin i miejsce imprezy:
25 sierpnia (sobota) 2018 roku, godzina 15:00-22:00;
Amfiteatr Muszla Koncertowa (park miejski ul. E. Orzeszkowej) – scena/plener;
Zasady uczestnictwa:
 W przeglądzie mogą uczestniczyć osoby powyżej 15 roku życia;
 Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest przesłanie, w nieprzekraczalnym terminie do

- perkusję Sonor – talerze we własnym zakresie.
 Podczas trwania festiwalu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i innych środków
psychoaktywnych na terenie, na którym odbywa się impreza;
 Organizator ma prawo przerwać występ w przypadku rażącego naruszenia powszechnie
przyjętych norm zachowania kultury osobistej i scenicznej w miejscu publicznym.
 Wszelkie informacje dostępne pod numerem tel. 54 280 21 56 lub na stronie
www.rdk.rypin.eu, www.facebook.com/RDKRypin
 Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator festiwalu;

dnia 10 sierpnia (piątek) 2018 roku, wypełnionej karty zgłoszeniowej i oświadczenia,
mile widziany materiał demo oraz zdjęcia zespołu na adres: Rypiński Dom Kultury
ul. Warszawska 8, 87-500 Rypin z dopiskiem „Riff Master 2018”, bądź drogą
elektroniczną na adres: maciej.jesionkowski@rypin.eu
 Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 25 minut z montażem na scenie;
 Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia norm czasowych występów – będzie to
uzależnione od ilości nadesłanych zgłoszeń

 Wzięcie udziału w festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją powyższych punktów
regulaminu przez uczestników i ich opiekunów

OŚWIADCZENIE

KARTA ZGŁOSZENIA
V Rypiński Festiwal Rockowy

Imię i nazwisko

RIFF MASTER 2018

............................................................................................................................. .........................................
Adres

1.

Imię, nazwisko, nazwa zespołu ............................................................................................................

2.

Adres, telefon kontaktowy ...................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

3.

Prezentowane utwory (tytuł, autor muzyki, autor tekstu) 1...........................................................

........................................................................................................................................... ...........................
......................................................................................................................................................................
Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieograniczone korzystanie przez Telewizję i Radio z
piosenek nagranych w czasie trwania koncertu w/w festiwalu.
Środki przekazu uzyskują prawo do korzystania z zarejestrowanej imprezy na wszystkich polach
eksploatacji.

……………………………………………………………………………………………………………..
4.

Informacje o wykonawcy (w przyp. zespołów skład osobowy i instrumentarium) osiągnięcia

……………………………………………………………………………………………………………..
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do komercyjnego wykorzystania nagrań na różnych
nośnikach dźwięku i obrazu.

............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................

Oświadczam, że nie wnoszę z tego tytułu żadnych roszczeń finansowych.

5.

Nazwisko i imię instruktora, opiekuna, osoby reprezentującej zespół

................................................................................................................................................................ ......
............................................................................................................................. .........................................
6.
.......................................

.......................................

miejscowość, dnia

podpis

Wymagania sprzętowe ........................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...........................................

...........................................

(podpis opiekuna, instruktora lub pełnoletniej
osoby reprezentującej zespół)

(pieczątka instytucji delegującej lub podpis
pełnoletniej osoby reprezentującej zespół)

Kartę proszę wypełnić drukiem!

Prosimy o dokładne wypełnienie pola, podania autorów muzyki i tekstu poszczególnych
utworów w celach ZAIKS – niewypełnienie jednoznacznie oznacza nieprzyjęcie zgłoszenia.
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