REGULAMIN
1. Organizator
Organizatorem projektu „ReCOOLtywator” jest Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą w Dąbrowie
Górniczej (41-300), Plac Wolności 1, tel.: (32) 733 88 00, www.palac.art.pl.
2. Opis projektu
Projekt ReCOOLtywator ma za zadanie umożliwić rozwój młodym muzykom poprzez
udostępnienie profesjonalnej sali prób w siedzibie Organizatora oraz użyczenie im na czas prób
istniejącego sprzętu nagłośnieniowego i instrumentów. Stworzenie podłoża pod założenie
nowego zespołu lub projektu muzycznego, który później zostanie zaprezentowany na scenie
Piwnicy Teatralnej PKZ.
3. Cele projektu
√ Pomoc amatorskim zespołom muzycznym w tworzeniu autorskiej muzyki.
√ Pomoc mieszkańcom Dąbrowy Górniczej i okolic w rozwijaniu swojej pasji muzycznej.
√ Promocja nowych, ambitnych zespołów z terenu Zagłębia Dąbrowskiego.
√ Umożliwienie amatorskim zespołom muzycznym zaprezentowania się na scenie PKZ.
4. Uczestnicy
a) Uczestnikiem projektu może być każda pełnoletnia osoba, która chce rozwijać swój
talent muzyczny poprzez wykorzystanie infrastruktury Organizatora.
b) Uczestnikiem może być również zespół muzyczny, składający się z kilku osób.
5. Użytkowanie sali prób (nr 047)
a) Korzystanie z sali prób odbywać się będzie na zasadzie miesięcznego harmonogramu,
który zostanie stworzony po pierwszych zgłoszeniach do projektu;
b) Uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za porządek i bezpieczeństwo w w/w sali na
czas organizowanej próby;
c) Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP oraz P-ppoż obowiązujących
u Organizatora;
d) Uczestnicy mają obowiązek poinformować Organizatora o każdej usterce sprzętu
muzycznego lub wyposażenia sali, która zaistniała podczas próby;
e) W przypadku, gdy uczestnikiem jest zespół, próba muzyczna w sali może odbyć się tylko
pod nadzorem opiekuna, którego wyznacza zespół;

f) Tylko opiekun zespołu upoważniony jest do pobrania klucza do sali prób, jeśli z
harmonogramu wynika, że w dany dzień i o danej godzinie sala jest zarezerwowana dla
jego zespołu;
g) Instrumenty będące na stanie sali prób nie mogą być wynoszone poza teren sali,
dotyczy to również całego zaplecza technicznego sali.
h) Uczestnicy korzystający z własnych instrumentów i sprzętu nagłośnieniowego są
zobowiązani do jego zabrania po skończonej próbie;
i) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, instrumenty, sprzęt pozostawiony
w sali prób, nie będący na stanie Organizatora;
j) W sali prób obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz innych wyrobów
tytoniowych (w tym e-papierosów), spożywania alkoholu oraz używania substancji
niedozwolonych;
k) Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność finansową za zniszczenie lub uszkodzenie
mienia należącego do Organizatora.
6.

Postanowienia ogólne

a) Organizator ma prawo do wykreślenia Uczestnika z projektu, jeśli ten złamie zasady
regulaminu projektu lub regulaminu obiektu Pałacu Kultury Zagłębia;
b) Organizator decyduje o tym, kto w wyniku prób może zaprezentować się na scenie
Piwnicy Teatralnej PKZ;
c) Organizator zapewnia materiały graficzne potrzebne do promocji ewentualnego
koncertu Uczestnika na scenie Organizatora;
d) Organizator pokrywa koszty ZAiKS wynikające z organizacji koncertu;
e) Uczestnicy występujący na scenie Organizatora robią to nieodpłatnie;
f) Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru jednego utworu Uczestnika w celu
nagrania go na płytę promującą projekt;
g) Uczestnik projektu jest zobowiązany do nagrania utworu wybranego przez Organizatora
na płycie promującej projekt;
h) Organizator ma wyłączne prawo do dystrybucji płyty promującej projekt;
7. Zgłoszenia
a) Zgłoszenia dokonuje wybrany przez zespół opiekun lub samodzielny artysta, poprzez
wypełnienie „karty uczestnictwa – opiekun” oraz dostarczenie jej do Organizatora;
b) Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub nadsyłać drogą mailową na adres:
olaf.otwinowski@palac.art.pl, w tytule wiadomości wpisując: RECOOLTYWATOR 2019.
c) W razie pytań prosimy o kontakt: Olaf Otwinowski (32) 733 88 28.

