
 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu muzycznego  

Hradecký slunovrat „Welcome scena“ / 26. 6. – 27. 6. 2020 

*powinno wypełnić wszystkie pola formularzu 

 

Nazwa zespołu / artysty:     

Imię i nazwisko kierownika zespołu:   

Adres zespołu:      

Tel. kontaktowy:  

E-mail:     

Gatunek muzyczny:       

Liczba występujących:      

 

Skład zespołu (Imię i nazwisko) 

 

 

            

Możliwa dlugość wystąpienie:    

Strona internetowa:   

Material promocyjny / wideo z poprzednich koncertów (youtube):   

 

 

Lista prezentowanych utworów na „Welcome scenie“ festiwalu Hradecký slunovrat. 

       Nazwy utworów   autor muzyki / tekstu 

01   
02   
03   
04    
05     
06    
07    
08   
09    
10     
   

Artysta, wysyłając niniejszy formularz na adres e-mail: welcome@hradeckyslunovrat.cz zgadza się 

z warunkami, zgodnie z którymi (w przypadku, jeżeli zostanie wybrany przez organizatorów 

konkursu) będzie występował na „Welcome scenie“ festiwalu Hradecký slunovrat. Zobowiązuje się 

do zaakceptowania warunków w pełnym zakresie, nie żądając zarówno żadnej rekompensaty 
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Regulamin dla występujących na „Welcome scenie“ / 26.06. – 27.06. 2020 r. 

„Welcome scena“ jest atrakcyjną bezpłatną strefą festiwalu Hradecký slunovrat (występujący 

mogą więc zainteresować także wszystkich odwiedzających Zamek Hradec nad Moravicí bez biletów 

wstępu na festiwal) 

 

 Organizator festiwalu Hradecký slunovrat zadecydował się zapewnić miejsce dla wolnych 

wystąpień artystów muzycznych (dalej tylko artysta). Liczba bloków muzycznych na 

„Welcome scenie“ jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru 

występujących na „Welcome scenie“ bez względu na termin otrzymania formularza 

zgłoszeniowego (czyli czas złożenia formularza nie jest decydujący). 

 W formularzu należy wypełnić wszystkie wymagane pola, w przeciwnym razie nie zostanie 

on zaakceptowany. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres e-mail: 

welcome@hradeckyslunovrat.cz do 31.12.2019 r. w temacie wiadomości e-mail należy 

wpisać „Welcome scena“. 

 Artysta zostanie poinformowany o włączeniu do programu festiwalu, jak również zostanie 

powiadomiony o wynikach konkursu najpóźniej w terminie 19.01. 2020 r. 

 Organizator festiwalu zapewnia artystom: 

• Czas o długości 60 minut (w tym ok. 35 min koncert, 25 min na zainstalowanie 

sprzętu, strojenie instrumentów, zwolnienie podium dla kolejnego artysty, 

przedstawienie przez moderatora sceny), 

• podniesione i oznakowane podium 

• gniazdo elektryczne 230 V na podium, 

• strojenie dźwięku w miejscu koncertu, 

• promocja imienia artysty przed festiwalem oraz podczas festiwalu (www, facebook) 

• wolny wstęp na festiwal.  

 Artysta zobowiązuje się do wystąpienia z zachowaniem możliwe najwyższej jego jakości, w 

czasie uprzednio określonym oraz respektowania wymagań organizatorów oraz pracowników 

nadzoru techniczno-organizacyjnego podczas wystąpienia i trwania festiwalu. 

 Artysta zgadza się na wykonywanie zdjęć i nagrywania ścieżek dźwiękowych ze swojego 

wystąpienia przez organizatora na potrzeby dalszej promocji festiwalu Hradecký slunovrat. 

 Organizator nie wypłaca artyście żadnych kosztów w podróży, żadnego honorarium, nie 

zapewnia zakwaterowania czy wyżywienia. 
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