
               

 

 

 

 

 

 

 

 

R E G U L A M I N  F E S T I W A L U  

AMFITEATR Bożepole Wielkie 

13  czerwca 2015 roku, start godz.17.00 

 

• Organizatorem Festiwalu jest Gminna Instytucja Kultury w Łęczycach z 

siedzibą w Strzebielinie, 84-220 Strzebielino, ul. Tuwima 4, tel/fax 58/676-

16 - 99, e’mail:kontakt@gik-leczyce.pl                                                                                                 

Strona internetowa www.superfestiwale.pl 

• Celem przeglądu jest promowanie "młodych" zespołów grających muzykę 

własną, propagowanie kultury i muzyki. 

• Festiwal Łęczyce 2015 “Melodię niesie wiatr” ma formę przeglądu 

zespołów muzycznych.  

 

WARUNKI ZGŁOSZENIA 

1. Uczestnikami przeglądu mogą być zespoły czynnie działające,  samodzielne lub pod 

patronatem instytucji społecznych, kulturalnych i jednostek gospodarczych. 

2. W festiwalu mogą brać udział zespoły grające własną muzykę, które nie           

posiadają w swoim dorobku artystycznym oficjalnie wydanych nagrań autorskich. 

3. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest zgłoszenie zespołu zgodnie z regulaminem 

konkursu do dnia 3 maja 2015 r. do godz. 24.00. 

4. Wypełnioną Kartę Zgłoszenia, trzy zdjęcia oraz trzy autorskie utwory  

     w formacie "zespół_tytuł.mp3" należy przesłać na adres: 

     zgloszenia.leczycefestiwal@wp.pl lub leczycefestiwal@wp.pl 



5. Eliminacji zespołów na podstawie nadesłanych nagrań demo dokona komisja 

powołana przez Organizatora festiwalu. 

6. Wyniki kwalifikacyjne oraz kolejność występów zespołów ogłoszone zostaną na 

stronie internetowej www.superfestiwale.pl oraz www.gik-leczyce.pl 

7. O wynikach eliminacji zostaną telefonicznie powiadomieni przedstawiciele zespołów 

zakwalifikowanych do udziału w festiwalu. 

8. Przesłanie Karty Zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrację 

dźwięku i obrazu podczas występu, wykorzystanie nagranych materiałów, 

wykorzystanie materiału fotograficznego do celów marketingowych i promocji 

Festiwalu oraz na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29.VIII.1997r. o ochronie danych osobowych 

Dz. U. Nr 133, poz. 833). 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wydania płyty zespołów muzycznych biorących 

udział w festiwalu z materiałów nadesłanych przez zespoły na konkurs, promujących 

festiwal. 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. W przeglądzie zaprezentuje się nie więcej niż 12 zespołów wybranych przez komisję 

konkursową na podstawie nadesłanych nagrań. 

2. Zespoły podczas przesłuchań występować będą w kolejności ustalonej przez 

Organizatora drogą losowania. 

3. Zespoły prezentują 3-5 autorskich utworów. Maksymalny czas występu:                         

40 minut, łącznie z zainstalowaniem się i zejściem ze sceny. 

4. Zespoły uczestniczące w Festiwalu zobowiązane są do stawienia się w amfiteatrze            

w Bożympolu Wielkim, o ustalonej z Organizatorem godzinie ,  w celu 

przeprowadzenia próby dźwięku. Nie stawienie się zespołu o umówionej godzinie 

będzie odczytane jako rezygnacja z prawa do próby.  

5. Organizator zapewnia bezpieczne przechowanie sprzętu, oraz wstęp wolny na 

wszystkie koncerty festiwalu Łęczyce Festiwal 2015. 

6. Organizator nie zapewnia noclegów i wyżywienia dla uczestników Przeglądu. 

Zakwalifikowane zespoły przyjeżdżają na własny koszt. 

7. Oceną zespołów uczestniczących w Festiwalu zajmować się będzie powołane przez 

Organizatora  jury oraz same zespoły. 



8. Jury oceniać będzie zespoły pod kątem: poziomu wykonawczego, aranżacji, ogólnego 

wrażenia artystycznego oraz charakteryzacji na scenie i kontaktu z widownią. 

9. Orzeczenie jury jest ostateczne i Organizator nie przewiduje procedur odwoławczych. 

10. Oficjalne ogłoszenie zwycięzców Festiwalu i wręczenie nagród nastąpi niezwłocznie 

po zakończeniu obrad jury. 

11. Zwycięski zespół zobowiązany jest do występu na kolejnej edycji Festiwalu.  

12. Organizator jest wyłącznie uprawniony do decydowania o sposobie, terminie                         

i zakresie (w całości lub części) korzystania z rezultatów pracy (wykonawstwa) oraz 

materiałów nagraniowych powstałych podczas prezentacji w trakcie  Łęczyce 

Festiwal 2015. 

13. Uczestnicy Festiwalu, przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora wszelkie prawa 

autorskie do artystycznych wykonań w trakcie Festiwalu poprzez podpisanie 

oświadczenia ujętego w karcie zgłoszeniowej. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z osobami wskazanymi przez 

Organizatora w celu osiągnięcia jak najlepszego rezultatu artystycznego i 

technicznego. 

15. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator oraz zastrzega sobie 

prawo do dokonania zmian regulaminu bez podania przyczyny. 

 

Organizator zapewnia: 

1. Nagrody finansowe dla laureatów, dyplomy i statuetki. 

2. Profesjonalne nagłośnienie estradowe, oświetlenie, oraz zadaszoną scenę. 

3. Zestaw perkusyjny (bez talerzy, werbla, stopy). 

4. Klawisze HAMMOND, YAMAHA DX 7 oraz electric piano SP5100. 

5. Wzmacniacze gitarowe MARSHALL MG (2 szt.) oraz wzmacniacz basowy        

MARSHALL MB. 

6. Używanie własnych wzmacniaczy i perkusji jest niedopuszczalne. 

 

 


