REGULAMIN
II Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych – Brzeg 2018
ORGANIZATOR
Brzeskie Centrum Kultury 49-300 Brzeg, ul. Mleczna 5, tel. 77 416 99 86, tel. 77 404 57 75
Honorowy patronat: Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak
TERMIN i MIEJSCE 
22 września 2018r. (sobota), początek godz. 14.00 – scena plenerowa na Rynku w Brzegu. 
CEL
Propagowanie muzykowania podwórkowego, biesiadnego, ludowego.
	Popularyzacja amatorskiej twórczości artystycznej.
	Prezentacja twórczości kapel podwórkowych, wymiana doświadczeń. 
WARUNKI UCZESTNICTWA
W Festiwalu mogą uczestniczyć Kapele Podwórkowe, które zgłoszą swój udział na wypełnionej karcie zgłoszenia według załączonego wzoru w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6. września 2018 roku mailowo na adres: smbck@interia.pl lub tradycyjną pocztą na adres Organizatora. Decyduje data wysłania. 
	Prosimy o przysłanie wraz z kartą zgłoszenia w formie elektronicznej: aktualnego zdjęcia, krótkiej historii i informacji o dotychczasowych osiągnięciach kapeli.
	W karcie zgłoszenia należy dokładnie opisać wymogi techniczne oraz instrumentarium grupy. Prosimy również o przesłanie ridera technicznego grupy. Organizator zapewnia jedynie sprzęt nagłaśniający. Nie zapewniamy żadnych instrumentów muzycznych.
Maksymalnie na pięć dni przed festiwalem, na stronie internetowej Organizatora www.bck-brzeg.pl, zostanie umieszczona lista zakwalifikowanych kapel oraz kolejność prezentacji konkursowych w dniu festiwalu tj. 22.09.2018r. (sobota) 
	Każda kapela wykonuje po 5 utworów, a łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 25 minut. Czas prezentacji może ulec zmianie w przypadku dużej ilości kapel. 
	Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji występu zespołu dowolną techniką zapisu i wykorzystania nagranego materiału, a także wyrażenie zgody na publikowanie wizerunku członków Kapeli. Dokładne informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są tutaj: https://bck-brzeg.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych/. Dodatkowo także, w karcie zgłoszeniowej zawarto wszystkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych. 
KRYTERIA OCENY I NAGRODY	 
Powołane przez Organizatora Jury oceniać będzie: walory artystyczne, dobór repertuaru, umiejętności i poziom wykonawczy oraz ogólny wyraz artystyczny. 
	Dla wyróżnionych zostaną przyznane dyplomy oraz nagrody pieniężne. Dodatkowo zwycięzca otrzyma okolicznościową statuetkę. Ogólna pula przeznaczona na nagrody wynosi 6.600,00 zł. 
z podziałem: I miejsce – 3.000,00 zł, II miejsce – 1.700,00 zł. III miejsce – 1.000,00 zł. oraz maksymalnie 3 wyróżnień po 300,00 zł. Zastrzega się możliwość innego podziału nagród przez Jury. 
	Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone po obradach Jury na zakończenie Festiwalu. Werdykt Jury Festiwalu jest ostateczny.
	Kapela zdobywająca najwyższe wyróżnienie, zobowiązana jest zaprezentować 40 minutowy Koncert leaurata w Amfiteatrze Miejskim w Brzegu (lub innej wskazanej lokalizacji przez Organizatora) w dniu następnym tj. 23.09.2018r. Nocleg dla laureata z soboty na niedzielę (22/23.09.2018) i wyżywienie zapewnia organizator Festiwalu. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z organizacji koncertu laureata bez podania przyczyny. 
UWAGI KOŃCOWE
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegujących. Udział w Festiwalu jest bezpłatny.
	Wszystkie kwestie nie ujęte w regulaminie, rozstrzyga Organizator.
	Organizator nie odpowiada za żadne szkody osobiste lub materialne uczestników Festiwalu 
powstałe w związku z realizacją Festiwalu, z wyjątkiem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora. 
	Wszelkich dodatkowych informacji udziela p. Stanisław Szymocha, tel. 77/416 99 86 wew. 106 lub mailowo: smbck@interia.pl. Korespondencję elektroniczną można także przesyłać na adres: imprezy.bck@gmail.com oraz dyrektorbck@gmail.com. 
	Regulamin, karta zgłoszenia oraz dodatkowe informacje dostępne są także na stronie internetowej Brzeskiego Centrum Kultury: www.bck-brzeg.pl lub facebooku: www.facebook.com/brzeskiecentrumkultury. 

