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TORUftSKA
AcENDA
KULTURALNA

Regulamin wydarzenia

Zal4cznikdo ZarzqdzenieNr &41zOts
DyrektoraToruriskiejagendy
Kulturalnej
z dnialb.sierpnia 2015r.

,rscena jest Wasza!"

o

organizatorzy: urzqd Miasta Torunia, ToruriskaAgenda Kulturalna,

o

Termin i miejsce:2lipca- 05 wrzeSnia20l5 r. , Rynek Staromiejskiw Toruniu,
Cele wydarzenia: aktywizacjakulturalna Srodowiskmiejskich, rozwijanie wrazliwoSci

o

artystycznejmieszkafic6w,
promowanielokalnych tw6rc6w i wykonawc6w, integracjazespol6w artystycznych
w miescie.
I.Zasady uczestnictwa

l . Do udzialu w wydarzeniu mogq zglosii sie zespoly muzycznei wykonawcy indywidualni.
2 . Aby wziq(' udzial w wydarzeniu nale2y wypetnii formularz zgloszeniowy
znajdujqcy sie pod adresem
http://lyrvw.tals.to_run.pl/rcena
w terminie do 3 I lipca 2015 r.
3' wykonawcy zglaszajqcyswoje uczestnictwopo terminie trafi4 na listp rezerwow4
i bqdq mieli mozliwos6 wystppu
jedynie w przypadkuzmian w harmonogramie.
4' organizator zastrzegasobie prawo do wniesienia uzasadnionegosprzeciwu
co do uczestnictwa zgloszonego
wykonawcy w wyd arzeniu.
5 . o zakwalifikowaniu wykonawcy decydujetermin zgloszenia.
6 . Lista zakwalifikowanych wykonawcdw zostanie opublikowana pod adresem
http://wryw.tak.torun.pl/scena w
terminie do 24 lipca 2015 r., a nastEpnie bgdzie uzupelniana sukcesywnie
wraz z kolejnymi zgloszeniami.
Wykonawcy zostan4r6wniez poinformowani telefonicznieo podjgtej decyzjioraz
terminie wystgpu.

7 . Zakwalifikowani wykonaw cy przygotowuj4 program artystycznv wlasnego autorstwa,
kt6ry w caloSci _ wraz
przygotowaniemdo wystppu (w tym instalacjai rozlo2eniesprzgtu)-

nie przekroczy45 minut.

8 . Organizatorzapewnia nagloSnienie,oSwietlenieoraz obslugp akustyka. Wykonawcy
zobowiqzanis4

do posiadania

wlasnych instrumentoworaz pozostalegosprzgtuniezbEdnegodo odbycia wystgpu.

9 . Wykonawcy, ktorzy do dnia wystppu nie osi4gnpli petnoletniosci, zobowiqzani
s4 do zalqczeniapisemnej zgody
rodzic6w lub prawnychopiekun6wna uczestnictwow wydarzeniu.
II.

Kryteria oceny i nagrody

l . Wykonawcy zostan4ocenieni przezpublicznoSi.
2 . Glosowaniena najlepszy wystEp bqdzie odbywalo sie pod adresemhttp://rvwrv.tak.torun.pl/scena
w terminie 09-16
wrzeSnia2015 r.

3 . zwycigzca glosowaniainternetowego otrzymanagrodpw postaci realizacjiwideoklipu/teledysku

na terenieTorunia.

4 . 3 najlepszychwykonawc6w wystqpi ponownie 5 wrzeSnia20ls w ramachkoncertu
finalowego.
ilI.

Ustalenia koficowe

l . Wykonawcy, kt6rych zachowanie przed,lub w trakcie wystqpu wskazywai
bEdzie na nietrzeLwo1club odurzenie.
zostanq wykluczen i z wy darzenia.

2 . Wykonawcy zobowiqzani s4 do przestrzeganiana scenie i poza ni4 og6lnie przyjEtych
zasaddobrychobyczaj6w,
I

funikania wypowiedzi lub gest6w mog4cych wywolai zbiorow4 *dezaprobatplub niepok6j publicznosci, a takze
bezwzglqdnego unikania wszelkich wyst4pieri natury politycznej. za ewentualne
nieodpowiednie zachowanie
odpowiadai bpdq sami wykonawcy.

3 . uczestnicy wyrazajqzgodq na przetwarzaniedanych osobowych, a takzena zamies
zczaniematerial6w z wystgp6w
na serwisachinternetowychor ganizatorow oraz udostppni enie in formacji
o wystppie.
4 . zgloszenie do konkursu jest r6wn oznaczne z akceptacj4 regulaminu.
organizator

zastrzega sobie prbwo do

dokonaniazmianw niniejszymregulaminie.

5. wszelkiekwestienieujptew regulaminierozstrzygaorganizator.

Dyrektor
Torufskiej,$eendVKul ruralne_
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