
REGULAMIN EŁCKIGO PRZEGLĄDU KAPEL AMATORSKICH – MUZYCZNE 
WYKOPKI  2011

1. ORGANIZATOR
Ełckie Centrum Kultury
Dział Promocji i Organizacji
ul. Wojska Polskiego 47
19-300 Ełk
(87) 621 52 45 
promocja@eck.elk.pl
www.eck.elk.pl
2. TERMIN I MIEJSCE
19 listopada 2011r. godz. 18:00
Ełckie Centrum Kultury – sala Zebra
3. CEL
Celem Przeglądu jest aktywizacja muzyczna środowiska młodzieży i dorosłych, doskonalenie 
warsztatu wokalno-instrumentalnego oraz promocja wyróżniających się zespołów.
4. REGULAMIN KONKURSU
Do Przeglądu mogą przystąpić zespoły amatorskie z powiatu ełckiego.
Za zespół amatorski rozumiemy zespół, który nie ma podpisanego kontraktu płytowego oraz 
głównym źródłem utrzymania członków zespołu nie jest muzyka.
Zespoły podczas Przeglądu wykonują maksymalnie 3 utwory muzyczne, w tym minimum 
1 utwór własny, których łączny czas nie może przekroczyć 20 minut.
Nie dopuszcza się do Przeglądu zespołów, wykonujących utwory z playbacku lub 
półplaybacku.
Zespół zobowiązany jest do sprawnego zamontowania sprzętu muzycznego przed swoim 
występem, w jak najkrótszym czasie.
Kolejność prezentacji ustala Organizator.
Warunkiem udziału w Przeglądzie jest:

• dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia, dostępnej na stronie www.eck.elk.pl, wraz 
z materiałem demonstracyjnym zespołu - nagrania utworów na nośniku CD lub DVD i 
tekstów utworu – na adres Organizatora, do pokoju nr 36 (nr telefonu 87 621 52 45), 
do dnia 10 listopada  2011r. do godz. 16:00. Dostarczone materiały nie będą zwracane. 
Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania dostarczonymi 
materiałami; 

• wpłata opłaty wpisowej w wysokości 5 zł od uczestnika, której należy dokonać w 
kasie ECK ;

• materiały demonstracyjne będą podlegały ocenie kwalifikacyjnej Organizatora. 

Powiadomienie  uczestników  o  zakwalifikowaniu  do  występu  podczas  Przeglądu  nastąpi 
telefonicznie  lub  drogą  e-mailową,  najpóźniej  2  dni  przed  koncertem.
Uczestnicy,  biorący  udział  w  Przeglądzie,  będą  oceniani  przez  Jury,  powołane  przez 
Organizatora.  Werdykt  Jury  będzie  ogłoszony  w  dniu  imprezy  i  jest  ostateczny.
Wszystkie  kwestie  sporne,  związane  z  przeglądem,  wyjaśnia  Organizator.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie Przeglądu.
6. SPRAWY ORGANIZACYJNE
Udział w Przeglądzie dla uczestników jest bezpłatny. Zespoły występują nieodpłatnie.
Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający: przody (system Cobra II), odsłuchy i backline: 
zestaw perkusyjny, wzmacniacz basowy i klawisze.

mailto:promocja@eck.elk.pl


Występujący zobowiązani są do posiadania własnych instrumentów.
Występujący zobowiązani są do zgłoszenia się na wcześniej ustaloną przez Organizatora 
próbę techniczną oraz na godzinę przed występem.
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz 
materiałów audio i video z przeglądu do celów promocyjnych Organizatora.
Szczegółowe informacje, dotyczące Przeglądu, umieszczane będą na stronie www.eck.elk.pl.


