
REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO

„PISZ RAP SELEKCJA 2022” w Piszu

• „PISZ  RAP  SELEKCJA  2022”  jest  przeglądem  amatorskich  wykonawców  i

zespołów  hiphopowych  organizowanym  w  dniu  13  sierpnia  2022.  Udział  w

przeglądzie  jest  dobrowolny.  Uczestnicy  przeglądu  są  wybierani  przez

Organizatorów  na  podstawie  prawidłowo  wysłanych  zgłoszeń  oraz  utworów

muzycznych,  natomiast  zwycięzcy  konkursu  są  wybierani  przez  Jury  podczas

koncertu finałowego w dniu 13 sierpnia 2022 r.

• Organizatorem konkursu jest Piski Dom Kultury, Pl. Daszyńskiego 16, 

12-200 Pisz.

• Celem  konkursu  jest  promocja  młodych  artystów  poprzez  włączenie  ich

twórczości  do  działań  promocyjnych  imprezy  Hip  Hop  Pisz  2022  oraz

umożliwienie  występu  na  profesjonalnie  przygotowanej  scenie  przed

publicznością koncertową. 

• Organizatorzy przewidują 3 nagrody: za 1, 2 i 3 miejsce. Wybrany przez Jury

solista/zespół otrzyma dodatkową nagrodę główną oraz możliwość wystąpienia

jako suport podczas imprezy Hip Hop Pisz 2023 (o ile taka będzie organizowana).

Pozostałe dwa wyróżnione zespoły/wokaliści otrzymają nagrody za miejsca 2 i 3. 

          1 miejsce otrzyma przelewem na wskazane przez siebie konto  

          nagrodę pieniężną w wysokości 1000,00 zł brutto oraz nagrody 

          rzeczowe w postaci odzieży, voucherów itp. 

          2 i 3 miejsca otrzymają nagrody rzeczowe w postaci odzieży, 

          voucherów itp.



• Z  pośród  nadesłanych  zgłoszeń  Organizator  wybierze  10  najlepszych

wykonawców/zespołów, którzy zakwalifikują się do „PISZ RAP SELEKCJA 2022”

• Konkurs  nie  ma  ograniczeń  wiekowych  (w  przypadku  osób  nieletnich

wymagana jest zgoda opiekuna)

• Termin  nadsyłania  zgłoszeń  upływa  31  maja  2022.  Ogłoszenie

zakwalifikowanych  solistów/zespołów  nastąpi  do  10  czerwca  2022.  Koncert

finałowy organizowany jest 13 sierpnia 2022 na      Pl. Daszyńskiego w Piszu.

• W  przypadku  niskiego  poziomu  artystycznego  Organizator  zastrzega  sobie

odwołanie Konkursu.

• Etapy konkursu:

• Uczestnicy  mają  obowiązek  przesłać  Organizatorom  3  utwory,  które  będą

podlegać  ocenie.  Utwory  należy  przesłać  w  formacie  mp3,  wav,  mp4  lub  za

pośrednictwem zewnętrznego linku YouTube na adres: promocja.pdk@op.pl 

• Podkłady muzyczne zaprezentowane w utworach wykonawcy mają obowiązek

posiadać na nośnikach CD lub pendrive w dniu wydarzenia.

• Każdy  z  zakwalifikowanych  uczestników  będzie  miał  do  dyspozycji

maksymalnie 12 minut na swój występ podczas koncertu finałowego.

•  Organizator  nie  zapewnia  noclegu  oraz  wynagrodzenie  finansowego,  tzw.

„zwroty kosztów” za udział w przeglądzie.

mailto:promocja.pdk@op.pl


•  Uczestnik ma obowiązek dostosować się do line-up’u.

•  Grający ma obowiązek stawić się 30 minut przed występem.

• W przypadku nie wywiązania się  z  w/w punktów regulaminu uznaje się,  iż

artysta zrezygnował z uczestnictwa w konkursie „PISZ RAP SELEKCJA 2022”

•  Uczestnik  konkursu  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych

osobowych  w  celu  realizacji  konkursu  zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  danych

osobowych.

•  We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje

podejmuje Organizator. 

• Organizator  zastrzega  sobie  prawo  dokonywania  zmian  w  Regulaminie  w

czasie trwania konkursu. Wszelkie zmiany w Regulaminie zostaną niezwłocznie

udostępnione na stronie internetowej Organizatora oraz przekazane uczestnikom

konkursu.

•  Organizatorowi  przysługuje  prawo  do  zmiany  terminu  przeprowadzenia

konkursu,  jak  również  przerwania,  bądź  zawieszenia  Konkursu  z  przyczyn

niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od Organizatora.


