
REGULAMIN 

I PRZEGLĄDU AMATORSKICH ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH 

„O Złotą Stynkę Mazurskiego Morza” 

 

Organizatorem Przeglądu jest Lokalna Grupa Działania (LGD) „Mazurskie Morze” 

 i Gospodarstwa Rybackie działające na obszarze LGD. 

 

Głównymi celami przeglądu są:  

1. Konfrontacja dokonań amatorskich zespołów muzycznych. 

2. Stworzenie im możliwości występu na profesjonalnej scenie oraz promocja ich twórczości. 

3. Rozwijanie wyobraźni twórczej i zainteresowań artystycznych. 

 

I.  WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W przeglądzie mogą wziąć udział amatorskie zespoły instrumentalno-wokalne, czyli takie, 

które nie posiadają podpisanych kontraktów z wytwórnią muzyczną, oraz takie, które 

 nie wydały płyty długogrającej. 

2. Przegląd przeznaczony jest dla zespołów grających muzykę z dowolnych gatunków 

muzycznych, inspirowaną folkiem. 

3. Udział w przeglądzie przeznaczony jest dla zespołów działających na obszarze Polski. 

4. Aby zgłosić zespół wymagane jest przekazanie wraz z formularzem zgłoszeniowym  

3 utworów demo na płycie CD audio (każdy trwający nie dłużej niż 3 minuty), które będą 

podstawą oceny zespołu podczas eliminacji. 

5. Załączone utwory nie muszą być kompozycjami własnymi członków zespołu.  

W przypadku coverów uczestnik bierze na siebie odpowiedzialność za ich wykorzystanie 

 i oświadcza, że dysponuje prawami lub licencjami do wykonywania zgłoszonych 

kompozycji. 

6. Do zgłoszenia zespołu wymagana jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu 

poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu. 

7. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony www.lgrmazurskiemorze.pl., zakładka  

Święto Rybaka 2014r. 

8. Formularz zgłoszeniowy wraz z utworami demo nagranymi na płycie CD Audio należy 

złożyć w kopercie opisanej „I Przegląd Zespołów Muzycznych „O Złotą Stynkę 

Mazurskiego Morza"” w siedzibie Biura LGD, lub przesłać na adres: Lokalna Grupa 

Działania „Mazurskie Morze”, ul. Rynek 4a, 12-250 Orzysz do dnia 15 maja 2014r.,  

do godz. 15:30. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą o zakwalifikowaniu się  

do eliminacji decyduje data stempla pocztowego. 

Uwaga: Aby wziąć udział w przeglądzie należy spełnić wszystkie warunki uczestnictwa 

wymienione w pkt. I 

 

 

 

http://www.lgrmazurskiemorze.pl/


II.  PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs składa się z 3 etapów: 

 Etap 1 – rejestracja 

Rejestracja zespołów trwa do dnia 15 maja 2014r., godz. 15:30 . 

 Etap 2 – eliminacje 

Etap 2 – eliminacje 

a. Organizator powołuje jury. 

b. W skład jury wchodzi przedstawiciel LGD, Gospodarstw Rybackich oraz dwóch 

zawodowych muzyków 

c. Przesłuchanie dostarczonych nagrań nastąpi do dnia 30 maja 2014r. 

d. Na podstawie nagrań demo jury wybiera min. 6 finalistów. 

e. Jury ma prawo wybrać zespoły rezerwowe. 

f. Wybór jury jest ostateczny. 

g. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 6 czerwca 2014r. Lista uczestników koncertu 

finałowego zostanie opublikowana na stronach internetowych LGD.  

Etap 3- finał 

a. Koncert finałowy odbędzie się dnia 21 czerwca 2014r., od godz. 16:00 w Orzyszu,  

ul. Leśna . 

b. W koncercie finałowym bierze udział min 6 zespołów wytypowanych przez Jury. 

Organizator może zaprosić do koncertu finałowego zespół z listy rezerwowej, jeżeli któryś 

z pierwszych 6 zespołów odwoła swój udział w finale konkursu. 

c. W trakcie finału Przeglądu zespół może zagrać swoje utwory o łącznym czasie  

nie przekraczającym 20 minut. 

d. Ocena zespołów występujących podczas koncertu finałowego należy do powołanego 

 przez Organizatora jury. Decyzja jury jest decyzją ostateczną i nie ma od niej możliwości 

odwołania. 

e. W konkursie przewidziano nagrody: 

 za zajęcie pierwszego miejsca – 2.500,00zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych),  

oraz statuetka „Złotej Stynki Mazurskiego Morza”, 

 za zajęcie drugiego miejsca  – 1.500,00zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych),  

 za zajęcie trzeciego miejsca  – 1.000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 

Zwycięzca konkursu zostanie zaproszony do zagrania komercyjnego, trwającego min. 45 

minut koncertu na profesjonalnej scenie w roku 2015 w Orzyszu (czerwiec), podczas imprezy 

Święto Północnego Szlaku Rybackiego. 

Wszyscy uczestnicy koncertu finałowego otrzymają pamiątkowe dyplomy i zestaw 

upominków promocyjnych. 

f. Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi dnia 21 czerwca 2014r. przed koncertem gwiazdy 

wieczoru ok. godz. 20-tej . 

 



 

III.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie pokrywa kosztów podróży, ewentualnego zakwaterowania  

oraz wyżywienia uczestników Przeglądu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a. ustalenia kolejności występów finalistów, 

b. dysponowania nadesłanymi materiałami oraz zdjęciami, nagraniami audio oraz video  

z przebiegu przeglądu, 

c. odwołania przeglądu bez podania przyczyny, 

d. zmiany regulaminu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa  

w eliminacjach, 

e. odmówienia występu poszczególnym zespołom bez podania przyczyny. 

4. Przedstawiciel zespołu zakwalifikowanego do finału zobowiązany jest do dokonania 

zgłoszenia Organizatorowi najpóźniej na 1 dzień przed planowanym terminem występu  

w potwierdzenia udziału swojego zespołu w finale. Brak zgłoszenia o wyznaczonej porze 

będzie jednoznaczne z dyskwalifikacją. 

5. Organizator  zapewnia profesjonalne nagłośnienie, oświetlenie  wraz z obsługą techniczną  

zgodnie z przesłanym riderem  zespołu. Uczestnicy  zobowiązani  są natomiast  

 do przywiezienia własnego  backlinu  (tj. wzmacniacza gitarowego, wzmacniacza 

basowego, perkusji itp.). 

6. Zespoły posiadające specjalne wymagania odnośnie sprzętu zobowiązane są ująć je  

w odpowiedniej rubryce formularza zgłoszeniowego podczas rejestracji. 

7. Wszystkie kwestie sporne lub nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

8. Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

9. Wszelkie pytania dodatkowe dotyczące Przeglądu należy kierować na adres mailowy 

grazyna.kaczmarczyk@lgrmazurskiemorze.pl  

 

                                                                            ORGANIZATOR 

mailto:grazyna.kaczmarczyk@lgrmazurskiemorze.pl

