
Regulamin Przeglądu Kapel Studenckich 2019 
 

Zasady ogólne: 

1. Organizatorem Przeglądu Kapel Studenckich jest Niezależne Zrzeszenie Studentów 

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 

2. Do przeglądu może przystąpić zespół, który: 

• Tworzy i gra muzykę w dowolnym stylu; 

• W swoim składzie ma co najmniej jednego członka o statusie studenta/doktoranta; 

• Zaprezentuje utwory, w których ponad 50% tekstów i muzyki należy do repertuaru 

własnego 

3. Kapela zakwalifikowana do wystąpienia w trakcie przeglądu jest zobowiązana do 

przygotowania programu trwającego nie dłużej niż 15 min. 

4. Kapela Studencka na prośbę organizatora powinna być w stanie poświadczyć status 

studenta/doktoranta przez ksero indeksu/ważnej legitymacji. 

5. Termin zgłoszeń kapel upływa 1 kwietnia 2019r. 

6. Do dnia 3 kwietnia 2019r. zostaną ogłoszone kapele zakwalifikowane do wystąpienia podczas 

Przeglądu. 

7. Przegląd odbędzie się dnia 11 kwietnia 2019r. w klubie studenckim Zaścianek na ul. 

Rostafińskiego 4.  

 

Kryteria oceny: 

8. W przypadku zgłoszenia się zbyt dużej ilości zespołów organizatorzy zastrzegają sobie prawo 

do selekcji. 

9. Zgłoszenia do przeglądu należy przesyłać drogą mailową na adres e-mail: 

malgorzata.zabkowska@nzs.org.pl 

lub przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie wydarzenia Przegląd Kapel Studenckich 

na portalu Facebook 

lub pocztą na adres biura Niezależnego Zrzeszenia Studentów:  

Niezależne Zrzeszenie Studentów,  

ul. Podchorążych 2  

30-084 Kraków 

z dopiskiem: Przegląd Kapel Studenckich. 

 Do formularza zgłoszeniowego wysłanego pocztą należy dołączyć płytę z trzema utworami, 

jeśli zgłoszenie jest wysłane drogą mailową należy przesłać utwory w załączniku w formacie mp3. 

10. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Jury. 

11. Zwycięzca oraz zespół wyróżniony otrzyma nagrodę pieniężną. 

 

Postanowienia końcowe: 

12. Organizator zapewnia nagłośnienie i akustyków. 

13. Udział w Przeglądzie dla uczestników jest bezpłatny. Zespoły występują nieodpłatnie. 
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14. Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu/transportu. 

15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione przez 

uczestników Przeglądu. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania poszczególnych zespołów w 

przypadku naruszenia regulaminu konkursu. 

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się fundatorów nagród i 

partnerów ze swoich zobowiązań. Dobrą wolą Organizatorów jest dołożenie wszelkich starań 

w celu właściwego przekazania nagród laureatom Przeglądu. 

18. Przesłanie zgłoszeń do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

19. Organizator rozstrzyga kwestie sporne związane z Przeglądem i zastrzega sobie prawo do 

zmian w Regulaminie, jaki i Programie Przeglądu. 

20. Zespoły zgadzają się na publikację wszelkich materiałów z przeglądu, takich jak zdjęcia lub 

zapis video. 

 

Koordynator Przeglądu Kapel Studenckich – Małgorzata Ząbkowska 

Koordynator projektu Młodzi Kulturalni – Miłosz Krawiec 

 

 


