
 
 

 
 
 
 

REGULAMIN FESTIWALU „MIASTO ROCKA” BABIMOST 2015 
 
 
 
1. Organizatorem festiwalu jest Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście, nazywany dalej ORGANIZATOREM. 
 
2. Adres Organizatora: 
Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście 
ul. Gagarina 21 
66-110 Babimost 
tel.: (068) 351 21 35 
 
3. Festiwal jest organizowany jako impreza jednoetapowa (występy uczestników i ogłoszenie wyników odbędą 
się w tym samym dniu), odbędzie się 11 lipca 2015 roku w Babimoście. 
 
4. Do udziału w festiwalu zaproszone są zespoły wykonujące każdą odmianę muzyki rockowej.   
 
5. Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest wypełnienie karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1) oraz przesłanie 
podpisanego oświadczenia (załącznik nr 2) wraz z min. dwoma utworami w formacie mp3, wav lub audio 
zarejestrowanymi na płycie CD i wysłanie jej na adres organizatora, lub wysłanie w/w załączników na adres 
mailowy: 
zgloszenia.miastorocka@gmail.com najpóźniej do 5 maja 2015. 
 
6. Przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przesłanego materiału 
oraz danych osobowych członków zespołu przez organizatora w celu promocji festiwalu (zgodnie z ustawą z 
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)). 
 
7. Zgłoszenie do udziału w festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 
8. O zakwalifikowaniu zespołu do uczestnictwa powiadamia organizator. (min. 2 tyg. przed festiwalem). 
 
9. Czas trwania występu konkursowego to maksymalnie 30 min., w tym dwa utwory własne. 
 
10. Transport na miejsce festiwalu zespoły organizują we własnym zakresie. 
 
11. Organizator zapewnia uczestnikom ciepłe posiłki oraz napoje. 



 
12. Organizator zapewnia nagłośnienie tzw. „przodów” - backline (perkusja, kolumny gitarowe, kolumna 
basowa - bez osprzętu). Nie zapewniamy sprzętu muzycznego. 
 
13. Zespoły są oceniane przez Jury wybrane przez organizatora. Werdykt Jury jest nieodwołalny. 
 
14. Wszelkie kwestie sporne dotyczące festiwalu wyjaśnia i interpretuje organizator. 
 
15. Nagrody 
Główną nagrodą na festiwalu jest czek na 3000 PLN (trzy tysiące złotych) oraz sesja nagraniowa 
w Recpublica Studios Lubrza (łączna wartość nagrody głównej wynosi 7000 PLN).    
– Druga nagroda – 2000 PLN 
– Trzecia nagroda – 1000 PLN 
 
DODATKOWE NAGRODY 
1. Nagroda Publiczności. 
2. Nagrody Dodatkowe dla uczestników – upominki. 
 
 
16. Festiwal z przyczyn niezależnych od organizatora może być w każdym momencie odwołany. 
17. Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie.      
 
 
 
 
KONTAKT I WSZELKIE INFORMACJE: 
 www.gokbabimost.pl 
 miastorocka@gmail.com 
  
 Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście 
 ul. Gagarina 21 
 66-110 Babimost 
 tel.: (068) 351 21 35 
  
 osoba kontaktowa – Jacek Filipek – kierownik artystyczny festiwalu tel. 501-758-991 
  
ZAŁ ĄCZNIKI: 
− karta zgłoszenia 
− oświadczenie 
 
 
 
UWAGA! ADRES zgloszenia.miastorocka@gmail.com SŁUŻY TYLKO I WYŁ ĄCZNIE DO ZGŁOSZE Ń 

(karta zgłoszenia + mp3) !!! 
WSZELKIE INFORMACJE I PYTANIA PROSIMY KIEROWA Ć POD ADRESEM 

miastorocka@gmail.com 


