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Festiwal Muzyczny – ROCKOWANIE w sieci 

Część konkursowa 

Regulamin 

  

 POSTANOWIENIA OGÓLNE:             

1. Organizatorem Festiwalu jest Łódzki Dom Kultury.  

2. Etapy Festiwalu:  

a) 9.06.2020 – 10.07.2020 r. – eliminacje do konkursu 

b) 10.07.2020 – 17.07.2020 – ogłoszenie kwalifikacji do finału konkursu 

c) 11.08.2020 – Finał konkursu 

3. Festiwal ma charakter konkursu, którego celami są:  

• Prezentacja dorobku artystycznego zespołów muzycznych działających na terenie kraju i 

zagranicy.  

• Konfrontacja osiągnięć artystycznych oraz wspieranie  interesujących form działalności 

artystycznej wzbogacających kulturę regionu.  

• Wymiana doświadczeń między wykonawcami oraz instruktorami, popularyzacja oraz promocja 

działalności zespołów muzycznych.       

• Kreowanie grup posiadających pasję twórczą, zdolności artystyczne, potrzebę aktywnego 

uczestnictwa w kulturze.  

  

4. Przegląd odbywać się będzie etapowo:  

• I etap – zgłoszenia, informacje o zespole przyjmowane będą w formie elektronicznej.  

• II etap – Oceny występów zespołów dokonuje jury, w którego skład wchodzą 

instruktorzy Łódzkiego Domu Kultury oraz przedstawiciel Rady Artystycznej. W 

konsekwencji zespoły finałowe zapraszane są do siedziby Łódzkiego Domu Kultury na 

nagrania audio oraz video występów finałowych na żywo. 

• III etap – finał Festiwalu odbędzie się w Łodzi w formie transmisji na żywo że studia 

programowego, podczas której będą prezentowane wcześniej zarejestrowane 

wykonania finalistów (finalistów ocenia jury,  w skład którego wchodzą osoby z Rady 

Artystycznej festiwalu, przedstawiciele mediów oraz środowiska muzycznego, a także 

odbiorcy mediów społecznościowych oglądających transmisję za pomocą kanałów 

streamingu Łódzkiego Domu Kultury).    

 

5. Jury będzie oceniać dobór repertuaru, poziom artystyczny, technikę wykonawczą, wizerunek 

sceniczny.  

 

6. Ocena końcowa finału konkursy to wypadkowa oceny jury oraz głosów internautów z transmisji 

na żywo. 



  

 

 

 

 WARUNKI UCZESTNICTWA  

  

1. W imprezie mogą wziąć udział zespoły wykonujące szeroko pojętą muzykę poprockową, nie 

posiadające aktualnego kontraktu z firmą fonograficzną.  

2. Warunkiem udziału w festiwalu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia, ridera 

technicznego, nagrań. Zespoły do udziału w III etapie kwalifikuje Rada Artystyczna oraz Jury. 

3. Termin rejestracji zgłoszeń upływa 10.07.2020 r.  

4. Zgłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej na skrzynkę mailową na adres: 

rockowanie@ldk.lodz.pl lub w formie pisemnej na adres: Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 

18, 90-113 Łódź z dopiskiem „Rockowanie w sieci”.  

5. Lista zakwalifikowanych zespołów oraz terminy nagrań występów finałowych podczas 

eliminacji zostanie opublikowana na stronie organizatora najpóźniej do dnia 17.07.2020 r.  

6. Podczas nagrań do konkursu finałowego zespół musi zaprezentować własne kompozycje 

(można wykonać jeden cover innego artysty). Łączny czas prezentacji zespołu podczas nagrań 

do 20 minut (łącznie z instalacją na scenie).  

7. O kolejności prezentacji nagrań podczas transmisji finału konkursu zadecyduje losowanie, 

które odbędzie się bezpośrednio przed finałem.  

8. Organizatorzy nie zwracają kosztów transportu zespołom uczestniczącym w nagraniach.  

9. Laureat pierwszego miejsca nie może brać udziału  w kolejnej edycji konkursu.  

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania  rejestracji filmowej, fotograficznej oraz 

dźwiękowej  prezentowanego programu w celu jego transmisji, promocji oraz archiwizacji.         

11. Każdy z zespołów  winien posiadać własny instrument  (gitary, inst. klawiszowe),                    

perkusiści – talerze, werbel, stopę do centralnego bębna.  Gitarzyści używający gitar 

elektrycznych oraz basowych powinni dysponować wzmacniaczem typu combo lub zestawem 

kolumna + wzmacniacz.   

12. Organizator zapewnia muzykom korzystającym z gitar klasycznych oraz akustycznych 

możliwość podłączenia bezpośredniego do linii.   

 

NAGRODY  

  

I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł Dyrektora Łódzkiego Domu Kultury, promocja 

medialna w kanałach Łódzkiego Domu Kultury oraz Radiu Łódź S.A. 

II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł Dyrektora Łódzkiego Domu Kultury, promocja 

medialna w kanałach Łódzkiego Domu Kultury oraz Radiu Łódź S.A.  

III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł Dyrektora Łódzkiego Domu Kultury, promocja 

medialna w kanałach Łódzkiego Domu Kultury oraz Radiu Łódź S.A.  

Nagroda Specjalna – nagroda pieniężna w wysokości 500 zł Dyrektora Łódzkiego Domu Kultury, 

promocja medialna w kanałach Łódzkiego Domu Kultury oraz Radiu Łódź S.A. 

 



  

 

 

Informacje dotyczące organizacji  Festiwalu Muzycznego  –  ROCKOWANIE w sieci można uzyskać  

telefonicznie  – pod numerem 797 326 218. Organizatorzy zobowiązują się do zapewnienia zespołom 

właściwego miejsca prezentacji oraz nagłośnienia elektroakustycznego.   

  

NAGRANIA W RAMACH II ETAPU ODBĘDĄ SIĘ W:  

  

ŁÓDZKI DOM KULTURY  

90-113 Łódź ul. Traugutta 18 Sala Kolumnowa (612)  

797 326 218  e-mail: rockowanie@ldk.lodz.pl  

  

TRANSMISJA FINAŁU KONKURSU  

11 SIERPNIA 2020, godz. 20 na profilu społecznościowym Łódzkiego Domu Kultury w serwisie 

facebook.com. 

                            

Adres Biura Organizacyjnego ŁÓDZKI DOM KULTURY 90-113 Łódź ul. Traugutta 18 Zespół ds. Inicjatyw 

Artystycznych 797 326 218 e-mail: rockowanie@ldk.lodz.pl  

  

  

  

                                                                                                                                                  


