REGULAMIN
13.Rybnik Blues Festival
20-21 paź dziernika 2017

1. INFORMACJE OGÓLNE
O festiwalu
Rybnik Blues Festival (RBF) jest międzynarodowym wydarzeniem muzycznym kultywującym
tradycje bluesowe. Festiwal organizowany jest w Rybniku od 2005 roku, zaś od 2013 roku
towarzyszy mu konkurs dla wykonawców. Od 2016 roku festiwal zmienił lokalizację i organizatora,
jednakże dotychczasowa formuła oraz idea promująca muzykę bluesową z udziałem gwiazd
polskiego lub światowego środowiska muzycznego została zachowana.
Organizator
Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach
2. ORGANIZACJA KONKURSU
Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do zespołów i wykonawców (zwanych dalej uczestnikami), którzy nie
wydali do tej pory płyty z udziałem koncernu muzycznego oraz takiej która nie była
dystrybuowana w sklepach sieciowych lub Internetowych.
Zgł oszenie udział u
Uczestnicy przesyłają wypełnioną kartę zgłoszenia z wymaganymi załącznikami, których lista
znajduje się w pkt.4 karty, na adres mailowy dkchwalowice.biuro@gmail.com w terminie do 30
września 2017r. O kwalifikacji do konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub
mailowo do 6 października 2017r. Udział w konkursie jest bezpłatny.
Kwalifikacja
Organizator na podstawie nadesłanego zgłoszenia dokonuje kwalifikacji uczestników do
przesłuchań konkursowych, które odbędą się 21 października 2017r w sali widowiskowej Domu
Kultury w Rybniku-Chwałowicach.
Przesł uchania konkursowe
a) Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są do występu scenicznego podczas festiwalu w
dniu 21 października 2017r. od godz.14:00
b) Czas występu konkursowego uczestnika wynosi od 20 do 30 minut.
c) Uczestnicy przywożą własne instrumenty i procesory, za wyjątkiem perkusisty który
zobowiązany jest do przywiezienia werbla, stopy i talerzy.
d) Organizator zapewnia obsługę akustyczno-oświetleniową, zestaw perkusyjny oraz dwa
wzmacniacze gitarowe i jeden wzmacniacz basowy.
e) Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
f) Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i noclegów dla uczestników festiwalu.

Jury
Organizator powołuje jury, które zakwalifikuje zespoły do przesłuchań konkursowych i wyłoni
laureata nagrody głównej. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. Uczestnicy konkursu
zostaną poinformowani o werdykcie w tym samym dniu.
Kryteria oceny
a)
b)
c)
d)

Autorski repertuar
Warsztat wykonawczy
Treść tekstu
Aranżacja wykonywanych utworów

Nagrody
a) Uczestnicy zakwalifikowani do przesłuchań konkursowych w dniu 21 października 2017r i
którzy wezmą w nich udział, otrzymają nagrodę gwarantowaną w wysokości 300 pln brutto
b) Laureat festiwalu otrzyma nagrodę główną w wysokości 2000 pln brutto oraz zaproszenie
do wykonania płatnego koncertu podczas 14.edycji RBF
c) Laureat nagrody głównej zobowiązany jest do występu podczas wieczoru koncertowego w
dniu 21 października 2017r około godz. 20:00.
d) Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród w ramach
posiadanych środków
Inne postanowienia
a) Udział w Festiwalu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację audiowizualną
występów konkursowych oraz na wielokrotne wykorzystywanie tego zapisu w celach
promocyjnych i marketingowych Festiwalu i Organizatora
b) Nadesłanie utworów do konkursu jest automatyczną zgodą na zamieszczenie materiału
muzycznego na stronie internetowej festiwalu z możliwością jego pobieranie
c) Uczestnik oświadcza że wyraża zgodę na bezpłatne użytkowanie utworów przez
organizatora na wszelkich eksploatacji (wymienione w art. 50 ust. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych) tj.:
- utrwalenie, zwielokrotnienie i zapisywanie utworów na wszelkich dostępnych nośnikach
- wprowadzanie utworów do różnych urządzeń i wszelkie inne rozpowszechnianie
- nadawanie i reemitowanie utworów
- publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie utworów
d) Organizator jest wyłącznie uprawniony do decydowania o sposobie i terminie i zakresie
(w całości lub części) korzystania z rezultatów pracy (wykonawstwa) oraz materiałów
nagraniowych powstałych podczas prezentacji na Rybnik Blues Festival.
e) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i kolejności występów oraz do
odwołania imprezy
Kontakt do Organizatora
Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach
Ul. 1 Maja 91B, 44-206 Rybnik
Biuro Organizacyjne RBF – koordynator Beata Tomas
www.rybnikbluesfestival.com
e-mail: dkchwalowice.biuro@gmail.com
tel. +48 32 42-16-222

