Regulamin Przeglądu Zespołów Muzycznych KLANG 2018
I. USTALENIA WSTĘPNE
1. Organizatorem przeglądu jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie,
Chrzanowska Telewizja Lokalna.
2. Celem przeglądu jest propagowanie twórczości muzycznej młodych zespołów oraz stworzenie
możliwości debiutu nieznanym dotąd muzykom.
3. Najlepszy zespół muzyczny otrzyma nagrodę (szczegóły pkt. V. NAGRODY).
4. Organizator zastrzega sobie prawa do:
o wprowadzania zmian w regulaminie,
o odstąpienia od organizowania przeglądu bez podania przyczyny,
o nierozstrzygnięcia przeglądu w przypadku zbyt małej liczby uczestników,
o rozstrzygania w kwestach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
II. ZASADY PRZEGLĄDU
1. Przegląd odbędzie się 12 maja 2018 r. w klubie Stara Kotłownia.
2. Do przeglądu mogą zgłosić się amatorskie zespoły wykonujące dowolny rodzaj muzyki, w których
wszyscy członkowie mieszkają na terenie województw: małopolskiego, śląskiego, a średnia wieku nie
przekroczy w dniu imprezy 35 lat.
3. W przeglądzie może wziąć udział maksymalnie 8 zespołów (NIE zdecyduje kolejność zgłoszeń).
4. Aby wziąć udział w przeglądzie, należy drogą mailową przesłać organizatorowi wypełniony formularz
zgłoszeniowy (do pobrania ze strony www.moksir.chrzanow.pl), rider techniczny oraz minimum dwa
nagrania w dobrej jakości dźwięku (pliki audio mp3/wav lub linki do utworów na YouTube itp.).
5. Warunkiem koniecznym przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie wszystkich trzech elementów
(formularz, rider, nagrania/linki do utworów).
6. Jury po dokonaniu wstępnej selekcji nagrań zakwalifkuje do przeglądu maksymalnie 6 zespołów.
Dwa kolejne otrzymają kwalifkację z tzw. „dzikiej karty” - zostaną wybrane przez organizatora
spośród zgłoszeń. Łącznie podczas koncertu fnałowego może wystąpić nie więcej niż 8 zespołów.
7. Lista zakwalifkowanych zespołów zostanie podana do publicznej wiadomości nie później niż dwa
tygodnie przed przeglądem.
8. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifkacją nadesłanego zgłoszenia.
9. Organizator nie jest zobowiązany do podania powodów odrzucenia zgłoszenia.
10. Zespoły występujące zapewniają sprzęt muzyczny we własnym zakresie. Organizator gwarantuje
podstawowe nagłośnienie.
11. Czas przygotowania do występu – do 15 min.
12. Czas prezentacji utworów – do 15 minut.
III. WYSYŁANIE ZGŁOSZEŃ
Kompletne formularze prosimy przesyłać na adresy e-mail: chtvl@moksir.chrzanow.pl oraz
kontakt.chtvl@gmail.com z dopiskiem KLANG 2018. Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 6 kwietnia
2018 r.
IV. JURY PRZEGLĄDU
Nadesłane nagrania oraz występy na przeglądzie oceniane są przez członków Jury.
Kryteria oceny:
• brzmienie zespołu
• dobór i innowacyjność repertuaru
• technika wykonania
• emisja głosu
• ogólny wyraz artystyczny

V. NAGRODY
Organizatorzy przewidują jedną nagrodę główną:
- 10 godzin nagrań w Kosa Buena Studio
- 1500 złotych nagrody pieniężnej
- występ podczas Dni Chrzanowa (sobota 2 czerwca 2018 r.)
VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI
Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest podanie prawdziwych danych osobowych. Dane osobowe
uczestników pozyskane są wyłącznie do celów przeglądu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich
poprawiania. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację występów zespołów
oraz ich późniejsze wykorzystanie przez Chrzanowską Telewizję Lokalną w materiałach (relacjach a także
promocji przeglądu).

