„Blokada Łużyka” 2019
§1 Informacje ogólne
1. Organizatorem konkursu „Blokada Łużyka” jest Samorząd Studencki Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
2. Celem konkursu jest wyłonienie przez organizatora artystów, którzy wystąpią na
tegorocznej „Blokadzie Łużyka”.
3. Do konkursu mogą przystąpić wszystkie zespoły muzyczne.
4. Artystom biorącym udział w konkursie nie przysługuje wynagrodzenie za występ.
5. Występ odbędzie się pierwszego dnia Królewskich Juwenaliów na Głównym
Campusie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (ul.Chodkiewicza 30).
§2 Organizacja konkursu
1. Rejestracja uczestników konkursu oraz przesłanie zgłoszenia konkursowego odbywa
się za pośrednictwem adresu e-mail: ssanimacja@ukw.edu.pl
2. Zgłoszenie konkursowe zawiera krótki opis działalności zespołu z dołączonymi
minimum dwoma utworami własnego wykonania.
3. Zgłoszenie konkursowe musi być przesłane w formacie źródłowym, który umożliwia
jego odtworzenie.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
• zaakceptowanie warunków regulaminu,
• złożenie oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do prezentowanych utworów,
• wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
• wyrażenie zgody na umieszczenie utworów i danych dotyczących zespołu na
materiałach
• związanych z promocją wydarzenia ,,Blokada Łużyka”,
• przesłanie zgłoszenia konkursowego na załączonym wzorze wraz minimum
dwoma
• utworami własnego autorstwa,
• przesłanie zdjęcia zgłaszającego się zespołu w celach promocyjnych wydarzenia
• w mediach społecznościowych.
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6. Rozstrzygnięcie konkursu w danym roku kalendarzowym nastąpi do dnia
20 kwietnia 2019 roku.
7. Organizator zobowiązuje się do przesłania line-up osobom wytypowanym do dnia
6 maja 2019 roku.
8. Organizator nie zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych uszkodzeń
sprzętu.
9. Organizator zapewnia aparaturę nagłaśniającą oraz obsługę akustyczną.
10. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
11. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
12. Organizator zapewnia możliwość odbycia próby w wyznaczonym terminie.
§3 Zasady wyłaniania artystów
1. Kapituła Konkursowa składa się z Przewodniczącego Samorządu Studenckiego oraz
całego składu Komisji Kultury i Promocji.
2. Decyzja Kapituły Konkursowej jest ostateczna.
3. Zespoły, które uzyskają największą liczbę głosów otrzymają prawo wystąpienia na
,,Blokadzie Łużyka”.
4. Występ na ,,Blokadzie Łużyka” nie wiąże się z wynagrodzeniem finansowym.
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internetowej www.samorzad.bydgoszcz.pl.
6. Zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową.
7. Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany w przypadku nieprawdziwego oświadczenia
o posiadaniu praw autorskich do zgłoszonej pracy konkursowej.
§4 Zobowiązania uczestników
1. Członkowie zespołu zobligowani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu
imprezy
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2019,

który
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www.samorzad.bydgoszcz.pl, w wyznaczonych punktach oraz w strefie informacyjnej
wyznaczonej przez organizatora.
2. Uczestnik zobowiązuje się do poinformowania o ewentualnej rezygnacji maksymalnie
do 10 dni przed planowanym występem.
3. Wytypowani artyści są zobowiązani do stawienia się we wskazanym miejscu co
najmniej godzinę przed planowanym występem, zgodnie z przedstawionym lineupem.

4. Jeżeli uczesnitk nie stawi się wyznaczonym terminie w celu odbycia próby traci
możliwość jej przeprowadzenia.
§5 Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest na stronie www.samorzad.bydgoszcz.pl
2. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do ustalania line-upu, godzin i
kolejności występowania zwycięskich kapel podczas koncertu "Blokady Łużyka".
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

