Regulamin
III Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej
„Quis ut Deus” 2018
Postanowienia ogólne
1. Organizatorami festiwalu są: Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w
Kiełpinie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania Kultury „Kiełpie”.
2. Festiwal odbędzie się 17 czerwca 2018r. na terenie parafii rzymsko - katolickiej pw. Św.
Michała Archanioła w Kiełpinie.
3. Festiwal ma charakter konkursu. Jury składające się z muzyków, recenzentów muzycznych
oraz dziennikarzy zostanie powołane przez organizatorów.
Warunki uczestnictwa
1. W Festiwalu mogą wziąć udział zespoły, w których repertuarze znajduje się muzyka
chrześcijańska.
2. Zgłoszenia zespołów do konkursu następuje poprzez nadesłanie karty zgłoszeniowej na
adres mailowy: festiwal@parafiakielpino.pl
3. Termin nadesłania zgłoszeń zespołów upływa dnia 3 czerwca 2018r.
4. Do festiwalu może zostać zgłoszonych maksymalnie 10 zespołów. O przyjęciu zgłoszenia
zespołu decyduje Jury.
5. Lista zakwalifikowanych zespołów zostanie opublikowana najpóźniej 11 czerwca 2018r. Na
stronie www.parafiakielpino.pl
6. Do konkursu należy zgłosić 2 utwory o różnym charakterze. Łączny czas z instalacją i
deinstalacją może wynosić maksymalnie 15 minut.
7. Organizatorzy zapewniają: scenę z zadaszeniem, nagłośnienie, obsługę techniczną. Zespół
jest zobowiązany przed występem ustalić warunki techniczne z organizatorem.
8. Organizatorzy nie zwracają kosztów transportu zespołów biorących udział w festiwalu.
9. Laureat Festiwalu ma możliwość wystąpienia jako gwiazda w kolejnej edycji Festiwalu. W
takim przypadku nie może brać udziału jako uczestnik w kolejnej edycji.
Nagrody
1. Jury wyłoni zwycięzcę oraz może przyznać wyróżnienia.
2. W puli nagród znajdują się: trofeum i nagrody rzeczowe.
Jury zastrzega sobie prawo do podziału nagród.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi bezpośrednio po naradzie jury w dniu festiwalu przed
wystąpieniem gwiazdy festiwalu.
4. Werdykt Jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
5. Każdy zespół otrzyma dyplom uczestnictwa.
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników.
2. Nadesłanie zgłoszenia na Festiwal jest tożsame z oświadczeniem, że członkowie zespołu
zapoznali się i akceptują treść regulaminu Festiwalu.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć i materiałów dźwiękowych oraz
filmowych rejestrowanych podczas Festiwalu.
4. Interpretacja w/w regulaminu należy do Organizatora.

Zadanie publiczne jest realizowane dzięki dotacji Gminy Kartuzy

