REGULAMIN
II Przeglądu Muzycznego
Nowe Spojrzenie 2019
ZAŁOŻENIA PRZEGLĄDU
Przegląd skierowany jest do zespołów muzycznych z całej Polski, z naciskiem na realizację jednego
z założeń Festiwalu Nowe Spojrzenie – promowania dobrych wartości wśród młodych ludzi.
Wydarzenie ma być również formą promocji biorących w nim udział zespołów. Organizatorem
Przeglądu jest wspólnota Młodzieży Misjonarskiej działająca przy Bazylice św. Wincentego à Paulo
w Bydgoszczy.
ZASADY UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestniczenia w Przeglądzie jest przesłanie w formie zaszyfrowanego hasłem
archiwum ZIP wypełnionego formularza zgłoszenia wraz z tekstami prezentowanych
utworów, nagraniem min. jednego prezentowanego utworu (w formie elektronicznej:
link lub plik w formacie mp3) oraz riderem technicznym zespołu na adres mailowy
konkurs@nowespojrzenie.com do dnia 28.04.2019 r.
Hasło do archiwum ZIP należy przesłać w oddzielnej wiadomości e-mail z zaznaczeniem,
którego pliku dotyczy (prosimy podać jego nazwę). Niniejszy regulamin i formularz
zgłoszenia są dostępne na stronie www.nowespojrzenie.com/konkurs.
2. Przesłane nagrania muszą prezentować utwór wykonany w takim samym składzie zespołu,
jaki będzie brał udział w Przeglądzie.
3. Udział wybranych wykonawców w Przeglądzie zostanie potwierdzony drogą telefoniczną
lub mailową przez Organizatorów do dnia 30.04.2019 r.
4. Uczestnictwo w przesłuchaniach konkursowych obejmuje wykonanie dwóch utworów,
z czego co najmniej jednego własnego autorstwa.
5. Organizatorzy zapewniają wszystkim wykonawcom profesjonalne nagłośnienie
i oświetlenie adekwatne do warunków miejsca, w którym odbędą się przesłuchania, a także
podstawowy backline, w skład którego wchodzą: piec gitarowy, piec basowy, podstawowy
zestaw perkusyjny i instrument klawiszowy.
6. O ewentualnych korektach w riderach technicznych Organizatorzy poinformują zespoły
telefonicznie lub mailowo.
7. Organizatorzy Festiwalu Nowe Spojrzenie nie mogą brać udziału w Przeglądzie.
NAGRODY
Nagrodą główną Przeglądu jest możliwość przedstawienia programu koncertowego na VIII edycji
Festiwalu Nowe Spojrzenie 09.06.2019 r.
KRYTERIA OCEN
 wartości artystyczne tekstu oraz muzyki
 aranżacja
 wartości artystyczne wykonania
 ogólna prezentacja zespołu
 zgodność przekazywanych treści z założeniami Festiwalu Nowe Spojrzenie

TERMIN I MIEJSCE PRZEGLĄDU
11.05.2019 r., Bazylika św. Wincentego à Paulo w Bydgoszczy, al. Ossolińskich 2, klub Altruist.
W wypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczenia
dodatkowego terminu przesłuchań.
POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Administratorem danych osobowych jest Parafia pw. św. Wincentego à Paulo
w Bydgoszczy, reprezentowana przez koordynatora konkursu Przemysława Czarneckiego.
2. Wysyłając zgłoszenie zespoły wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Przeglądu.
3. Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane najpóźniej do dnia VIII Festiwalu Nowe
Spojrzenie, tj. 09.06.2019 r.
4. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku i fragmentów prezentowanych
przez siebie utworów na stronie internetowej, kanale YouTube oraz mediach
społecznościowych Organizatora w celach promocyjnych Przeglądu Muzycznego Nowe
Spojrzenie, na czas nieokreślony.
5. W przypadku wątpliwości Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej
interpretacji oraz ewentualnych zmian w regulaminie.
6. Zwycięzcy Przeglądu zobowiązują się również do przestrzegania zasad regulaminu
porządkowego Festiwalu Nowe Spojrzenie.
7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Uczestnicy mogą kontaktować się
z Organizatorami za pomocą adresu e-mail: konkurs@nowespojrzenie.com.

