
REGULAMIN 
VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MUZYKI JAZZOWEJ 

„RCK PRO JAZZ” 
4.08.- 6.08.2017 

 
1. Ogólnopolski Konkurs Muzyki Jazzowej  jest integralną częścią imprezy  RCK PRO JAZZ Festiwal.  

Miejsce koncertów: scena plenerowa przy Regionalnym Centrum Kultury ul. Solna 1 w Kołobrzegu 

2. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Jazzowej  jest Regionalne Centrum Kultury im. Z. 

Herberta w Kołobrzegu. 

3. Celem konkursu jest: 

 popieranie i promowanie twórczości zespołów  uprawiających różne odmiany jazzu 

 konfrontowanie osiągnięć muzyków z różnych środowisk 

 popularyzacja muzyki jazzowej 

4. Konkurs jest podzielony na dwa etapy: 

a) Etap I 

Eliminacje na podstawie nadesłanych materiałów muzycznych przeprowadzone przez Komisję 

Kwalifikacyjną powołaną przez Organizatora.  

Nagranie może mieć charakter DEMO i nie musi spełniać wymogów technicznych profesjonalnego nagrania 

studyjnego.  

b) Etap II  

Finał Konkursu w dniach 4.08.- 5.08.2017 oceniany przez profesjonalne Jury. 

5. Zgłoszenia do konkursu organizatorzy przyjmują na podstawie dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia 

oraz nadesłanego materiału muzycznego na płycie CD w formacie audio w trzech identycznych kopiach. 

Łączny czas prezentacji  nie może przekroczyć 30 min. 

Nagranie muzyczne wraz z kartą zgłoszenia należy przysłać na adres: 

Regionalne Centrum Kultury im. Z. Herberta w Kołobrzegu 
ul. Solna 1 
78-100 Kołobrzeg  
z dopiskiem: Konkurs „RCK PRO JAZZ” 
 

Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony www.rck.kolobrzeg.eu. 

Zgłoszenia można dokonać również online. Wypełnioną kartę zgłoszenia i materiał muzyczny w formie 

cyfrowej należy wówczas wysłać na adres e-mail: rckprojazz@gmail.com  

6. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30.05.2017. 

O wynikach kwalifikacji organizatorzy poinformują wszystkie zespoły do dnia 10.06.2017. 

7. Obowiązuje zgodność podanego składu osobowego na karcie zgłoszenia i na płycie CD lub plikach 

cyfrowych, ze składem zespołu podczas finału konkursu. 

8. Zespół zobowiązany jest do zaprezentowania podczas Finału utworów nagranych na przesłanej do 

eliminacji płycie CD lub przesłanych plikach drogą e-mail. 

9. Organizatorzy ustanawiają jedną nagrodę pieniężną dla zdobywcy I miejsca. 

10. Zdobywcy II i III miejsca oraz wyróżnień otrzymują nagrody honorowe lub inne nagrody ufundowane 

przez organizatorów i sponsorów. O ich podziale decyduje Jury konkursu. 

11. Obowiązkiem laureatów konkursu jest udział w Koncercie Laureatów Festiwalu (na warunkach 

przedstawionych przez Organizatorów), który odbędzie się 6.08.2017 w Kołobrzegu. 

12. Organizatorzy gwarantują uczestnikom finału konkursu zakwaterowanie podczas Festiwalu. Koszty 

http://www.rck.kolobrzeg.eu/
mailto:rckprojazz@gmail.com


związane z przyjazdem i wyżywieniem każdy  z wykonawców ponosi we własnym zakresie.   

13. Organizatorzy gwarantują uczestnikom finału  obsługę techniczną podczas koncertów – nagłośnienie, 

odsłuchy  i oświetlenie sceniczne. 

14. Uczestnicy konkursu zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa w wieczornych jam sessions  w dniach 

4.08.- 6.08.2017.  

15.  Uczestnicy konkursu udzielają organizatorowi Festiwalu nieodpłatnie praw do rejestracji radiowych i 

telewizyjnych oraz umieszczania fragmentów występu na stronie internetowej Organizatora i płycie – kronice 

Festiwalu 

16.Ostateczna interpretacja przepisów niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

Kontakt: Mateusz Prus tel. 691 813 803 e-mail: rckprojazz@gmail.com  

Więcej o projekcie na www.rck.kolobrzeg.eu i na naszym FB fanpage’u: RCK Pro Jazz.  
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