REGULAMIN
XI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU ZESPOŁÓW
MUZYCZNYCH „RO©KOWA NOC” – RZESZÓW 2016
1. Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzycznych „Ro©kowa Noc” jest konkursem rockowych
zespołów muzycznych, organizowanym pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz
finansowany ze środków Gminy Miasto Rzeszów.
2. W konkursie mogą brać udział amatorskie zespoły muzyczne, nie mające w swoim dorobku
oficjalnego wydawnictwa, a także zespoły będące uczestnikami poprzednich edycji
Ro©kowej Nocy, które nie zostały laureatami festiwalu i nie mają oficjalnego wydawnictwa.
3. Organizatorami festiwalu są: Urząd Miasta Rzeszowa - Wydział Kultury, Sportu i Turystyki i
ESTRADA Rzeszowska. Współorganizatorem festiwalu jest Profesjonalna Szkoła Muzyczna
„TRIOLKA”.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy instytucji wymienionych jako organizator i
współorganizator.
5. Kartę zgłoszenia (dostępną na stronie: www.estrada.rzeszow.pl) należy przesłać na adres:
Estrada Rzeszowska, ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów, z dopiskiem „Ro©kowa Noc” do
dnia 09.09.2016 r. Do karty zgłoszenia należy dołączyć dwa utwory własnego autorstwa
na nośniku CD, w formacie audio lub MP3. Decyduje data stempla pocztowego.
6. Nadesłane materiały konkursowe nie podlegają zwrotowi.
7. W finale festiwalu wystąpi sześć zespołów. Pięć zespołów wybierze jury spośród
nadesłanych zgłoszeń. Szósty zespół jest laureatem Rzeszowskiego Przeglądu Zespołów
Muzycznych „ TRIOLKOWE KONFRONTACJE”.
8. Zakwalifikowane zespoły zostaną poinformowane o udziale w finałowym koncercie do dnia
12.09.2016 r. Finał konkursu odbędzie się 24.09.2016 r. w Rzeszowie na Rzeszowskich
Bulwarach w godz. 16.00 – 18.00.
9. W programie finałowego występu obowiązkowo musi znaleźć się dowolnie
wybrany utwór Tadeusza Nalepy lub zespołu Breakout.
10. Zwycięzcę Festiwalu wybierze jury w skład którego wchodzą dziennikarze muzyczni
regionalnych mediów.
11. Laureata nagrody publiczności wybiorą widzowie w głosowaniu imiennym na kartach
przygotowanych przez Organizatora, po zakończeniu części konkursowej.
12. Ogłoszenie wyników Festiwalu i wręczenie nagród nastąpi o godz. 20.00.
13. Festiwal zakończy występ gwiazdy wieczoru – zespołu Kobranocka.
14. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, oświetlenie i obsługę akustyka.
15. Zespoły mają prawo ubiegać się o częściowy zwrot kosztów dojazdu na koncert finałowy.
Nie dotyczy zespołów z Podkarpacia.
16. Zespoły występują nieodpłatnie i wykonują dwa utwory własnego autorstwa oraz utwór
Tadeusza Nalepy lub zespołu Breakout. Łączny czas występu nie może przekroczyć 20
minut wraz z montażem.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia, które nie wiąże się z
tematyką przeglądu.

NAGRODY:
1. Zespół wybrany przez finałowe jury otrzyma:
- statuetkę im. Tadeusza Nalepy „Nalepa Jury”
- 60 godzin w profesjonalnym studio nagrań SPAART RECORDING STUDIO (www.studiospaart.pl)
i Big Bit Audio w Boguchwale k/Rzeszowa (www.bigbitaudio.pl).
- promocję w lokalnych mediach (wywiad w Polskim Radiu Rzeszów, w gazecie codziennej Nowiny oraz
Gazecie Wyborczej )

2. Zespół wybrany przez publiczność otrzyma:
- statuetkę im. Tadeusza Nalepy „Nalepa Publiczności”
- nagranie 3 utworów w profesjonalnym studio nagrań „DŹWIĘKONARIUM”
w Rzeszowie ( http://dzwiekonarium.pl )
- profesjonalny koncert zespołu w Rzeszowie
- promocję zespołu w lokalnych mediach (wywiad w Polskim Radiu Rzeszów, w gazecie
codziennej Nowiny i Gazecie Wyborczej )
Kontakt z koordynatorem festiwalu:
Bożena Kwasnowska - Krok – 606-742-964; b.kwasnowska-krok@gazeta.pl

