
Regulamin  Open Air Rock Festival 2012 „Stop przemocy i terrorowi”
Obowiązuje podczas  Open Air Rock Festival 2012

Muzyka rockowa od wielu lat odciska mocne piętno na kulturze. Podczas kolejnego Open Air Rock 

Festival pod hasłem „Stop przemocy i terrorowi” związanym z 11 września – pamiętną datą ataku 

terrorystycznego na World Trade Center chcemy znów zaprezeprezentować twórców borykających 

się z problemami promocji swojej twórczości. Chcemy wspólnie wyrazić sprzeciw wszelkim 

formom przemocy i terroryzmu na świecie.

1.  Open Air Rock Festival w Wejherowie, zwany dalej OARF lub Festiwalem ma pokazać aktualną 
sytuację muzyki rockowej – co młodzież gra, czego słucha oraz promować młodych twórców.

2.Festiwal ma formę przeglądu – nie konkursu. W związku z tym organizator nie funduje 
nagród!!!
Do udziału w OARF zapraszamy wszystkie zespoły wykonujące muzykę rockową, z różnorodnymi 
odmianami, opartą na autorskim repertuarze własnym.

3.Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest zakwalifikowanie wykonawcy przez Organizatora na 
podstawie nadesłanych materiałów na CD oraz karty zgłoszeń. Decyzja o wyborze dokonana przez 
Organizatora jest ostateczna, nieodwołalna i nie podlega zmianom.

4.Materiały należy przesłać na adres Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 18 czerwca 
2012r. Nadesłane materiały przechodzą na własność Organizatora.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych utworów muzycznych do celów 
marketingowych i promocji Festiwalu.

6.O zakwalifikowaniu do udziału w Festiwalu Organizator powiadomi wybrane zespoły w terminie 
do dnia 5 sierpnia 2012 roku.

7.O kolejności występów w Festiwalu decyduje Organizator.

8.Każdy wykonawca prezentuje program własnego autorstwa trwający z montażem maksymalnie 
34 minuty.

9.Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników, nie zapewnia zakwaterowania dla 
zespołów uczestniczących w Festiwalu. Organizator gwarantuje honorarium za występ 
zakwalifikowanym zespołom w wysokości 300zł na zespół.

10.Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
Ewentualna rezygnacja z udziału w Festiwalu, zmiany w liczbie uczestników winny być zgłoszone 
pisemnie najpóźniej do dnia 2 lipca 2012 roku

11.Miejsce i termin: Wejherowo, 8 września (sobota) 2012 r., Amfiteatr miejski, ul. Wybickiego

12.Organizator zapewnia scenę z nagłośnieniem( fronty i monitory, oświetlenie).
Uczestnicy zapewniają w swoim zakresie: gitary, stopa, werbel, talerze perkusyjne, stołek 
perkusyjny, klawisze, instrumenty dęte, gramofony, loopy, piece i inne akcesoria sprzętowe.

POZA TYM na terenie dostępne są:
gastronomia
toalety
parkingi

13.Organizator:
Organizatorem i producentem Festiwalu jest Wejherowskie Centrum Kultury, ul. Sobieskiego 255, 
84-200 Wejherowo, wck@wck.org.pl



14.Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza do współudziału instytucje, stowarzyszenia, podmioty 
gospodarcze, które zamierzają wnieść swój rzeczowy lub finansowy wkład w przygotowanie i 
realizację festiwalu.

15.Wszelkie kwestie, wątpliwości dotyczące regulaminu rozstrzyga Organizator.

Wejherowo, 25.04.2012r.
Dyrektor WCK
Jolanta Rożyńska
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