
Regulamin 

F R E E S T A G E  

1.  
Cele: 
Próba stworzenia miejsca na występy wykonawców (w pełniejszym wymiarze 
czasowym niż podczas klasycznego przeglądu kapel) zarówno dla tych mało znanych, 
nie zawsze doświadczonych scenicznie, mających problemy z możliwością grania 
koncertów, itp., jak i  ogranych, z pewnym bagażem doświadczeń muzycznych.  
Koncerty będą odbywać się w klubie „Spiżarnia”. 
 
 

2. Uczestnicy: 
Zespoły szeroko rozumianej muzyki rockowej, alternatywnej, hip-hop, itp. 
 
 
 

3. Założenia organizacyjne: 

- o tym, kto i w jakiej kolejności wystąpi na danym koncercie (próby/koncert) decyduje 
organizator 

- na próbę każdy zespół otrzymuje 25 minut wraz z instalacją na scenie oraz zejściem ze 
sceny (oczywiście, jeśli dany wykonawca chce skorzystać z próby – nie jest obowiązkowa) 

- występ: maksymalnie 50 min.  – włącznie z instalacją i zejściem ze sceny 

- o ewentualnych bisach decyduje organizator 

- każdy z zespołów otrzymuje „kieszonkowe”: 

 - wykonawcy z Legnicy - 100 zł netto 

 - wykonawcy z tereny dawnego Woj. Legnickiego – 150 zł netto 

 - wykonawcy z pozostałego terenu woj. dolnośląskiego – 200 zł netto 

 - reszta kraju / świat – 250 zł 

(w przypadku składów mieszanych ze względu na miejsce zamieszkania, decyduje 
przeważający udział procentowy członków zespołu z danej miejscowości) 

- wpłata manipulacyjna:  100 zł (zwracana przy rozliczeniu za koncert; szczegóły dotyczące 
wpłaty będą przekazywane po kwalifikacji danego zespołu). W przypadku nie stawienia się 
na koncert, zgodnie ze wszystkimi obustronnymi ustaleniami – wpłata nie podlega zwrotowi. 



 
4. Założenia techniczne: 

- wszystkie zespoły grają na jednym zestawie perkusyjnym udostępnionym przez 
organizatora (info o perce + krzesełko – w załączniku). Perkusiści przywożą swoje blachy, 
werbel, stopę (ewentualnie dodatkowe stojaki pod blachy) 

- wzmacniacze, instrumenty, itp.  – zespoły 

- nagłośnienie (przody, odsłuchy, itd.) – klub (szczegółowe info o sprzęcie klubowym – w 
załączniku) 

- wszystkie dodatkowe kwestie sceniczne, jak np. wykorzystywanie projektora, własnej 
scenografii, baneru, itd. – muszę od razu być przekazane organizatorowi w zgłoszeniu 

- możliwość nagłośnienie przez własnego akustyka, ale tylko po zgodzie i konsultacji z 
organizatorem, i tylko i wyłącznie na warunkach przedstawionych przez organizatora. 

 

5. zgłoszenia: 

- Wykonawcy zgłaszają się dostarczając organizatorowi materiał muzyczny 
(preferowane: CD, CD-R czy pliki pocztą elektroniczną /na maila: 
freestage.legnica@gmail.com/; ale może być także kaseta magnetofonowa, VHS, winyl) 
z co najmniej ok. 10-minutowym, opisanym (nazwa zespołu, tytuły) programem 
(minimum 3 utwory), dowolnej jakości technicznej /w przypadku CD-R prosimy o 
nagrywanie na najmniejszych możliwych obrotach/ oraz wypełnionej karty 
uczestnictwa – wysyłka na adres: Legnickie Centrum Kultury 
Ul. Chojnowska 2 
59-220 Legnica 
koniecznie z dopiskiem: FreeStage 
lub 
freestage.legnica@gmail.com 

- jeżeli ktoś posiada nagrania nienajlepszej jakości technicznej – również może 
podesłać. 

- mile widziane teksty utworów w formie maszynopisu (w przypadku tekstów w j. 
angielskim – tłumaczenia w j. polskim) - na maila: freestage.legnica@gmail.com 

- kilka fotek wykonawcy w miarę dobrej jakości, logo wykonawcy -  na maila: 
freestage.legnica@gmail.com 

 

6. Postanowienia końcowe 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 



Za zgłoszenie zespołu uznaje się dostarczenie organizatorowi wypełnionej karty 

zgłoszenia wraz z materiałami opisanymi w pkt. 5 regulaminu. 

Kwalifikacja następuje po przyjęciu zgłoszenia przez organizatora (nie decyduje 

kolejność zgłoszeń) i dokonaniu wpłaty manipulacyjnej w terminie do 10 dni od daty 

otrzymania kwalifikacji. 

Prosimy o dokładne, precyzyjne i szczegółowe opracowanie swoje zgłoszenia. 

W razie wątpliwości, zapytań – prosimy pytać. 

 

Organizatorzy: 

Klub „Spiżarnia”, ul. Piastowska 1, Legnica; www.spizarnia.net; 531-048-333 

Legnickie Centrum Kultury, ul. Chojnowska 2, Legnica; www.lck.art.pl; 781-612-983 

 

e-mail: freestage.legnica@gmail.com  

 

Najbliższe terminy FREESTAGE w roku 2012: 

 

26.10 

30.11 

7.12 

http://www.spizarnia.net/
http://www.lck.art.pl/
mailto:freestage.legnica@gmail.com

