
PRAVIDLA

I. OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Soutěž  LIGA ROCKA / Rocková liga se koná v rámci spolupráce mezi Kulturním střediskem 
Jeleniogórskie Centrum Kultury a Obcí Čistá u Horek
2. Organizátory hudebních setkání jsou:
Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60, 58-500, Jelenia Góra, POLSKO

Obec Čistá u Horek, Čistá u Horek 152, Liberecký kraj, okres Semily, ČESKÁ REPUBLIKA
3. Soutěž Liga Rocka je otevřená veřejnosti.

II. TERMÍNY A MÍSTO
1. Projekt Liga Rocka je realizován následujícím způsobem:
a/ Soutěžní koncerty – následující termíny: 21. ledna, 18. února, 18. března, 22. dubna
Místo: koncertní sál Nova, Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60
b/ Závěrečný koncert – pod širým nebem – 20. května 2022

III. CÍLE
1. Podpora kapel mladé generace a možnost přeshraniční výměny zkušeností mezi hudebníky z 
Polska a České republiky.
2. Vytvoření platformy pro prezentaci a objevování mladých hudebních skupin.
3. Prezentace četných hudebních kapel.
4. podpora další hudební kariéry vítězů prostřednictvím navazování kontaktů a možnosti prezentovat 
se širokému publiku v Polsku a České republice.
5. Vytvoření příležitostí pro rozvoj mladých hudebníků.
6. Koučování kapel.

IV. PODMÍNKY ÚČASTI
1. Soutěže se mohou zúčastnit polské a české rockové kapely (jeden vyřazovací koncert se skládá z 
vystoupení čtyř kapel z Polska a jedné z České republiky).
2. České rockové kapely mají možnost vystoupit jako hosté nebo se zúčastnit soutěže.
3. Hlavním kritériem pro hodnocení účastníků soutěže je schopnost předvést vlastní styl vystoupení.
4. Účastníci si v rámci soutěžních prezentací připraví vlastní program. Soutěžní prezentace nesmí 
přesáhnout 25 minut.
5. Do soutěže se můžete přihlásit vyplněním formuláře, který je k dispozici zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9ru-oJREh-RG1KutFw4vfC0Fty6ICQ3o-
s7MtP0IkliQkkw/viewform
termín podávání přihlášek – do dně 31. prosince 2021.

V případě dotazů a nejasností jsou koordinátory projektu:
Jarosław Jazienicki, telefon: +48 663715586
Magdalena Rzeszutek, telefon: +48 882021109
Pro komunikaci v češtině: Helena Jankowska, telefon +48 605328216, hjankowska@post.cz
6. Pořadatelé budou účastníky informovat o zařazení do soutěže a o termínu koncertu e-mailem nebo 
telefonicky.
7. O termínu vystoupení na vyřazovacím koncertu rozhodne pořadatel. V případě nemožnosti dostavit 
se v navrhovaném termínu, vybere pořadatel jinou skupinu ze seznamu náhradníků.
8. Pořadí soutěžních koncertů bude určeno losem.
9. Soubory oceněné v soutěži jsou povinny:
a/ osobně převzít ceny během finále LIGY ROCKA 2021 s kompletní sestavou kapely během 
závěrečného koncertu,



b/ bezplatně předvést celý nebo část (podle uvážení pořadatelů) svého soutěžního programu během 
závěrečného koncertu v Jelení Hoře.
10. Pořadatelé zajišťují profesionální ozvučení a osvětlení. Kapely mají k dispozici BACK-LINE v 
podobě:
- kytarové zesilovače Marschall DSL 100 H (2 kusy),
- basový zesilovač EBS 300,
- bicí souprava Tama Rockstar (bez činelů a vířivého bubnu).
11. Všechny kapely, které se zúčastní vyřazovacích a závěrečných koncertů, mohou požádat o 
proplacení cestovních nákladů na základě jízdenek nebo počtu kilometrů ujetých vlastní dopravou, 
částka však nesmí přesáhnout 350 PLN na kapelu.

V. POROTA
1. Soutěžní prezentace bude hodnotit odborná porota.
2. Porota bude složena z hudebníků a hudebních novinářů.
3. Porota bude pracovat podle vlastních pravidel.
4. Rozhodnutí poroty jsou konečná a nelze se proti nim odvolat.

VI. CENY
1. Plánuje  se udělení následujících cen a čestných uznání:
a/ během vyřazovacích koncertů pokaždé bude vybrána jedna vítězná kapela, která obdrží cenu 1000 
PLN (brutto, po odečtení daně tedy 800 PLN) a kvalifikaci na vystoupení v rámci finálového koncertu,
b/ během závěrečného koncertu bude vybrána nejlepší kapela finále Ligy Rocka '2022 (Grand Prix) a 
té bude udělena hlavní cena v hodnotě 5 000 PLN (brutto, po odečtení daně tedy 4000 PLN) a 
placené vystoupení vítěze u českého partnera projektu. 
2. Porota může rozhodnout o jiném způsobu udělení závěrečných cen.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Organizátoři si vyhrazují právo pořizovat zvukový a obrazový záznam z průběhu soutěže a šířit 
pořízený materiál podle vlastního uvážení pro účely propagace a publicity projektu, přičemž účastníci 
si z tohoto titulu nemohou činit žádné finanční nároky.
2. Účast v soutěži znamená souhlas se všemi podmínkami těchto pravidel.
3. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v pravidlech soutěže.

Organizátoři:
v Jelení Hoře dne 13. 12. 2021.


