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ROCKSESSION FESTIVAL 
Regulamin konkursu 

Krosno 2013 
 
I. ORGANIZATOR  
Bar Monika w Krośnie 
Ul. Grodzka 17, 38-400 Krosno 
Tel. 13 432 17 32 
e-mail: rocksession.krosno@gmail.com 
www.rocksessionkrosno.wordpress.com 
 
II. CZAS I MIEJSCE FESTIWALU  
1. Festiwal odbywa się w dniach 6-7 września 2013 r. w Barze Monika w Krośnie.  

 
III. CELE FESTIWALU  
1. Festiwal ma charakter konkursu dla zespołów wykonujących muzykę rockową.  

2. Festiwal ma za zadanie promować alternatywę dla muzyki popularnej.  

3. Festiwal dąży do prezentacji zespołów o wysokim poziomie muzycznym i artystycznym.  
 
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA  
1. Festiwal odbywa się w dwóch etapach:  

a) Etap I – eliminacje, wyłonienie uczestników festiwalu,  

b) Etap II – przesłuchania konkursowe i wyłonienie zwycięzców.  

2. Zgłoszenia zespołów przyjmowane są do dnia 25 sierpnia 2013 r. w biurze Organizatora, decyduje data 
nadejścia.  

3. Podstawą do zgłoszenia zespołu jest przesłanie prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej 
oraz utworów w formacie audio na płycie CD.  

4. Nadesłane CD nie podlegają zwrotowi.  

5. Przesłany materiał powinien zawierać minimum 15 minut nagrania oraz być w przynajmniej 50 % autorską 
kompozycją.  

6. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia wybrakowane tj. bez załącznika w postaci płyty, zgłoszenie nie w pełni 
wypełnione lub podpisane i przysłane po terminie.  

7. Zespół, który chce wziąć udział w ROCKSESSION FESTIVAL musi składać się z przynajmniej jednego muzyka, 
przy czym musi on grać na minimum jednym instrumencie.  

8. Uczestnik Festiwalu musi być przygotowany na zaprezentowanie 30 minut materiału podczas przesłuchań 
konkursowych.  

9. Jeżeli w skład zespołu wchodzą osoby niepełnoletnie – mają obowiązek przestawić Organizatorom pisemną 
zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w ROCKSESSION FESTIVAL.  

10. Poziom muzyczny i artystyczny będzie podstawą do zakwalifikowania zespołu do konkursu.  
11. Zakwalifikowane zespoły zostaną poinformowane o tym fakcie do dnia 31 sierpnia 2013 r. telefonicznie lub 
e-mailem.  

12. Zakwalifikowane zespoły zostaną zaproszone na przesłuchania konkursowe do Krosna.  

13. Przesłuchań dokona powołana przez Organizatora niezależna Komisja Artystyczna.  

14. Zespół biorący udział w przesłuchaniach konkursowych zobowiązuje się do przygotowania programu 
muzycznego trwającego od 1 godz. do 1 godz. 15 min. w przypadku, gdy zespół zostanie poproszony do 
zaprezentowania się.  

15. Zespół może zostać poproszony przez Organizatora lub Jury do zaprezentowania swojego dłuższego 
programu.  

16. Zgłoszenia należy przesyłać na adres Organizatora lub przynieść osobiście w zaklejonej kopercie:  
Bar Monika w Krośnie 
Ul. Grodzka 17, 38-400 Krosno 
Z dopiskiem „ROCKSESSION FESTIVAL” 
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V. PRZEBIEG FESTIWALU  
1. Spośród nadesłanych zgłoszeń Jury Organizatora wstępnie wyselekcjonuje 6 zespołów, które zostaną 
zaproszone do Krosna w celu zaprezentowania się na żywo podczas koncertu.  

2. Przesłuchania konkursowe odbywają się w oparciu o Warunki Uczestnictwa.  

3. Zespoły biorące udział w ROCKESSION FESTIVAL zostaną ocenione przez niezależną Komisję Artystyczną, 
która przyzna nagrody.  

4. Z przyczyn niezależnych od Organizatora lub działania siły wyższej program festiwalu może zostać zmieniony.  
 
VI. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE  
1. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający oraz pomoc akustyczną dla zespołów biorących udział w festiwalu. 

2. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, jeśli Organizator podejmie taką decyzję, iż podczas ROCKSESSION 
FESTIVAL będą korzystali z dostarczonego przez Organizatora sprzętu tj. perkusja (każdy perkusista powinien 
przywieźć ze sobą stołek i statywy, talerze, ewentualnie werbel), wzmacniacze gitarowe, opcjonalnie 
wzmacniacz basowy. 

3. Uczestnicy ROCKSESSION FESTIVAL wyrażają zgodę na dokumentowanie ich twórczości oraz wykorzystanie 
nagranych materiałów w celach marketingowych.  

4. Festiwal z przyczyn niezależnych od Organizatora lub działania siły wyższej może zostać odwołany lub 
przesunięty. O fakcie tym, zespoły zostaną poinformowane niezwłocznie po podjęciu decyzji przez 
Organizatora.  

5. Zespoły zakwalifikowane do konkursu przyjeżdżają na własny koszt.  

6. Organizator nie zapewnia noclegów i wyżywienia.  

7. Organizator potępia i będzie starał się eliminować wszelkie przejawy zachowań ksenofobicznych i godzących 
w uczucia, w tym uczucia religijne, odbiorców.  

8. Każdy uczestnik ROCKSESSION FESTIVAL może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku 
złamania Regulaminu lub prawa.  

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników ROCKSESSION FESTIVAL. 

 
VII. NAGRODY  
1. Nagrody przyznaje Komisja Artystyczna ROCKSESSION FESTIVAL.  

2. Komisja jest autonomiczną jednostką powołaną przez Organizatora.  

3. Decyzja Komisji Artystycznej jest niezależna i nie podlega odwołaniu.  

4. Ustala się następujące nagrody regulaminowe:  

a) Nagroda finansowa w miarę możliwości oraz pozyskania sponsorów  

b) Nagrody rzeczowe w miarę pozyskania sponsorów,  

c) Nagrody specjalne przyznane przez osoby oraz organizacje wspierające festiwal.  

5. Zastrzega się możliwość zmiany listy nagród, o rozdziale których decyduje Komisja Artystyczna.  

6. Nagrody zostaną rozdzielone przez Komisję Artystyczną, a z posiedzenia komisji zostanie sporządzony 
protokół.  
 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Wszelkie kwestie sporne nie ujęte w Regulaminie ROCKSESSION FESTIVAL rozstrzyga Organizator.  

2. Zgłoszenie się do udziału w ROCKSESSION FESTIVAL jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.  

4. Odpowiedzi na pytania odnośnie festiwalu udziela:  
 
Marek Gonera – tel. kom. 724 014 313, e-mail: marekgonera1@o2.pl 
e-mail: rocksession.krosno@gmail.com 
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  
 
IX. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU  
• Karta zgłoszenia na ROCKSESSION FESTIVAL 
• Zgoda rodziców na udział w ROCKSESSION FESTIVAL 


