
REGULAMIN XII FESTIWALU MUZYCZNEGO „GRAMY NAD PROSNĄ” 
Kalisz 7-8.09.2018 r. 

 

Festiwal Muzyczny „Gramy nad Prosną” jest konkursem dla zespołów grających muzykę różnych gatunków ("na żywo!") . 

MIEJSCE I TERMIN 
 

- piątek 7 września 2018 r. godz. 16.30 
Pola Marsowe, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 

- sobota 8 września 2018 r. godz. 17.00 
GALA  FESTIWALOWA – Pola Marsowe, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 
 
 

CEL 

Promocja najlepszych zespołów i projektów muzycznych,  

Promocja Kalisza jako miasta muzyki. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Do udziału w Festiwalu mogą przystąpić zespoły, które: 

1. Nie mają podpisanych kontraktów z firmami fonograficznymi, nie są zdobywcami 1. miejsca poprzednich edycji Festiwalu, 

2. Dokonają zgłoszenia za pomocą jednego z dwóch możliwych wariantów: 

• przesłanie dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia i załączonego materiału demo (CD audio, MP3 lub DVD) z trzema utworami              

w terminie do dnia 17.08.2018 r.  na adres organizatora: 

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji 
ul. Łódzka 19-29 

62-800 Kalisz 

• przesłanie dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia pocztą elektroniczną (należy przesłać kartę zgłoszenia i podać link do plików mp3 - 

utworów zgłoszonych do konkursu w terminie do dnia 17.08.2018 r.  na adres organizatora: biuro@gramynadprosna.pl 

3. Zespoły zakwalifikowane do udziału w konkursie używają backline (wzmacniacze, piece, zestaw perkusyjny) zapewniony przez organizatorów 

(z wyjątkiem instrumentów klawiszowych),  

4. Uczestnicy sami pokrywają koszty przejazdu, 

5. Zespoły przyjmują warunki zawarte w regulaminie. 

 

PROGRAM FESTIWALU 

1. I dzień Festiwalu – 7 września 2018 r. 

• od godz. 16.30 - przesłuchania zespołów, które zakwalifikowały się do Festiwalu na podstawie przesłanych materiałów demo, koncert 

Kombii 

2. II dzień Festiwalu – 8 września 2018 r.  

• godz. 17.00 -ogłoszenie wyników, występ laureata, koncert Karen's Diet, koncert zespołu IRA i CREE 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Komisja Artystyczna powołana przez organizatora dokona oceny przesłanych materiałów muzycznych i zakwalifikuje zespoły do 

Festiwalu, 

2. Organizatorzy poinformują telefonicznie i drogą mailową o zakwalifikowaniu zespołu do udziału w Festiwalu w terminie do 

24.08.2018 r. 
3. W ramach konkursu należy wykonać 3 utwory - czas max 15 min. (tylko utwory własnego autorstwa), 

4. Przesłuchania konkursowe będą odbywać się na Polach Marsowych, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Kaliszu. 

5. Zespoły zakwalifikowane do konkursu oceniane są przez kompetentne JURY. 

6. Werdykt JURY jest ostateczny. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w przebiegu Festiwalu z przyczyn od niego niezależnych. 

8. Organizator ma prawo dokonać zmian w regulaminie. 

9. Zwycięzca konkursu jest zobowiązany do występu w roli gościa specjalnego w kolejnej edycji festiwalu we wskazanym terminie i za 

uzgodnione wynagrodzenie. 



 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ ZESPOŁOM BEZPŁATNIE 

• sprzęt nagłośnieniowy oraz na scenie backline: 2 wzmacniacze gitarowe, 1 wzmacniacz basowy i pełny zestaw perkusyjny, 

• nocleg z 7-9 września 2018 r. dla wszystkich zespołów zakwalifikowanych do konkursu,  

• obsługę techniczną - światło i dźwięk, 

 

NAGRODY 

• Nagroda za 1. miejsce – 5.000 zł 

• Nagroda za 2. miejsce – 3.000 zł 

• Nagroda za 3. miejsce – 2.000 zł 

UWAGA 

W uzasadnionych przypadkach JURY konkursu może podjąć decyzję o innym podziale środków na nagrody. 

 

PATRONAT HONOROWY 

Prezydent Miasta Kalisza 

GŁÓWNY ORGANIZATOR 

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu. 

DYREKTOR FESTIWALU 

Mirosław Przybyła 

 

ADRES ORGANIZATORA: 
Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji 

ul. Łódzka 19-29 

62-800 Kalisz  

Tel. /62/ 757 32 67 w.49  

Fax /62/ 757 32 68 

e-mail: biuro@festiwalbergera.pl 

e-mail: promocja@osir.kalisz.pl 

 


