
REGULAMIN  

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs LIGA ROCKA / Rocková liga odbywa się w ramach współpracy Jeleniogórskiego Centrum Kultury i Obec Čistá u Horek

2. Organizatorami spotkań muzycznych są:

Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60, 58-500, Jelenia Góra, POLSKA

Obec Čistá u Horek, Čistá u Horek 152, Liberecký kraj, powiat Semily, CZECHY

3. Konkurs Liga Rocka jest otwarty dla publiczności

II . TERMINY I MIEJSCE

1. Projekt Liga Rocka realizowany jest w następujący sposób :

a/ Koncerty konkursowe -  następujące terminy: 21 stycznia, 18 lutego, 18 marca, 22 kwietnia

Miejsce: Sala koncertowa „Nova” JCK, ul. 1 Maja 60

b/ Koncert Finałowy -  plener - 20 maja 2022 

III . CELE

1. Wspieranie zespołów młodego pokolenia oraz możliwość transgranicznej wymiany doświadczeń muzyków z Polski i Czech

2. Stworzenie platformy prezentacji i możliwości odkrycia młodych zespołów muzycznych

3. Prezentacja licznych zespołów muzycznych 

4. Wspieranie dalszej kariery muzycznej zwycięzców poprzez porzeszenie kontaktów oraz możliwość zaprezentowania się szerokiej publiczności w 

Polsce i Czechach

5. Stworzenie możliwości rozwoju młodym muzykom

6. Coaching zespołów

IV . WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W konkursie mogą wziąć udział polskie i czeskie zespoły rockowe 

(jeden koncert eliminacyjny to występy czterech zespołów z Polski i jednego z Czech)

2. Czeskie zespoły rockowe mają możliwość wystapić gościennie lub wziąć udział w konkursie

3. Głównym kryterium oceny uczestników konkursu jest umiejętność przekazania własnego stylu wykonawczego

4. Uczestnicy przygotowują w ramach prezentacji konkursowych własny program. Prezentacja konkursowa nie może przekroczyć 25 minut

5. Zgłoszenie zespołu do konkursu możliwe jest poprzez wypełenienie formularza dostępnego tutaj: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9ru-oJREh-RG1KutFw4vfC0Fty6ICQ3o-s7MtP0IkliQkkw/viewform

termin zgłoszeń  – do dnia 31 grudnia 2021.

W przypadku pytań i wątpliwości koordynatorami projektu są:

Jarosław Jazienicki,  telefon kontaktowy: 663715586

Magdalena Rzeszutek, telefon kontaktowy: 882021109

6. O zakwalifikowaniu do konkursu oraz terminie występu organizatorzy powiadomią uczestników e-mailem lub telefonicznie.

7. O dacie występu na koncercie eliminacyjnym decyduje organizator. W przypadku niemożliwości stawienia się w zaproponowanym terminie 

organizator wybiera kolejny zespół z listy rezerwowej.

8. Kolejność przesłuchań konkursowych ustalana jest w drodze losowania. 

9. Nagrodzone w konkursie zespoły są zobowiązane do:

a/ osobistego odbioru nagród podczas Finału LIGI ROCKA 2021 w pełnym składzie zespołu

podczas koncertu finałowego



b/ nieodpłatnego wykonania całości lub części (według uznania organizatorów) własnego programu konkursowego podczas koncertu finałowego w 

Jeleniej Górze.

10. Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie. Do dyspozycji zespołów

jest BACK – LINE w postaci:

- wzmacniacze gitarowe Marschall DSL 100 H (2 sztuki),

- piec basowy EBS 300,

- zestaw perkusyjny Tama Rockstar (bez werbla i talerzy).

11. Wszystkie zespoły biorące udział w koncertach eliminacynych i finałowych mogą ubiegać się o zwrot kosztów podróży na podstawie biletów 

komunikacyjnych lub ilości przebytych kilometrów własnym transportem z zastrzeżeniem, że kwota nie może przekroszyśc  350 zł na zespół. 

V . JURY

1. Prezentacje konkursowe uczestników ocenia profesjonalne Jury.

2. W skład Jury wchodzą muzycy i dziennikarze muzyczni.

3. Jury pracuje w oparciu o własny regulamin.

4. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

VI . NAGRODY 

1. Planuje się przyznanie następujących nagród i wyróżnień:

a/ podczas koncertów eliminacyjnych

- Każdorozowo zostanie wyłoniony jeden zwycieski zespół, który otrzyma nagrodę w wysokości 1000 zł (brutto) oraz kwalifikację do występu podczas 

koncertu finałowego.

b/ podczas koncertu finałowego

- Wyłoniony zostanie najlepszy zespół Finału Ligi Rocka '2022 (Grand Prix) – nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł (brutto) oraz płatny występ 

Luareata u Czeskiego partnera projektu.   

2. Jury może zdecydować o innym sposobie przyznania nagród finałowych. 

VI . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji audio i video przebiegu Konkursu oraz rozpowszechniania nagranego materiału według

własnego uznania do celów promocyjno – reklamowych projektu, a uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami finansowymi z tego tytułu

2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza przyjęcie wszystkich warunków niniejszego regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

Organizatorzy:

Jelenia Góra, 13.12.2021r


