
Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie zaprasza do udziału w: 

XXIII EDYCJI MAYDAY ROCK FESTIVAL 

GŁOGÓW 2019 
REGULAMIN 
1. ORGANIZATOR: 

Organizatorem XXIII Edycji MAYDAY ROCK FESTIVAL Głogów 2019 jest Miejski 

Ośrodek Kultury w Głogowie, z siedzibą: 67-200 Głogów, Pl. Konstytucji 3 Maja 2. 

Osobą reprezentującą Organizatora jest:  

Bartłomiej Adamczak – Dyrektor MOK Głogów. 

Koordynator: Agnieszka Lewandowska. 

 
2. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie zaprasza do udziału w Festivalu zespoły muzyczne  

z całej Polski i Europy, uprawiające szeroko pojętą muzykę rockową z jej odmianami,  

mile widziane nowe połączenia styli i nowe muzyczne rozwiązania, które spełniają 

następujące warunki: 

- zespół nie posiada na swoim koncie kontraktu płytowego, zarówno przed jak i w czasie 

trwania Festivalu, 

- zespół nie posiada w swoim dorobku żadnej płyty, której powstanie wynika z wcześniej 

zawartego, a obecnie nieważnego lub wygasłego kontraktu płytowego, 

- zespół wykonuje utwory własnego autorstwa, 

- zespół, który był laureatem poprzednich edycji Festivalu (nie licząc Laureatów Nagrody 

Prezydenta) nie może brać udziału w tegorocznej odsłonie, 

- czytelne podpisane informacji o przetwarzaniu danych osobowych, zawartej w karcie 

zgłoszeń. 

 

3. WARUNKI REGULAMINOWE: 

a) Nadesłanie: 

- oryginalnej karty zgłoszeniowej lub scanu z oryginalnym podpisem, strona A i B (RODO), 

- demo z minimum 15 min. (3 utwory) nagraniem zawierającym utwory własnego autorstwa 

(nośnik CD, format Audio, mp3), 

- tekstów 3 utworów autorskich wykonywanych przez zespół wraz z tłumaczeniami na język 

polski, 

- zdjęcie zespołu – format JPG, rozdzielczość 150dpi na nośniku CD lub przesłane drogą 

elektroniczną, 

b) Posiadanie aktualnego adresu e-mail 

4. TERMINY: 

- zespoły mogą zgłaszać się do dnia 04.11.2019 r. (poniedziałek), 

- pakiety zgłoszeniowe (karta zgłoszeniowa, demo, teksty utworów, foto zespołu) należy 

nadsyłać drogą elektroniczną (na adres e-meilowy: 23mrf.glogow2019@wp.pl wiadomość 

wraz załącznikami, nie może przekraczać 10MB, wiadomość może być podzielona na kilka  

e-meili, (w temacie wiadomości prosimy zaznaczyć która to część z całości np. 1 z 3), lub 

pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) 

- spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń organizatorzy Festivalu zakwalifikują pięć ich 

zdaniem najlepszych zespołów do udziału w KONCERCIE FINAŁOWYM, o czym  

poinformują wykonawców i głogowską publiczność podczas KONCERTU 

INAUGURACYJNEGO XXIII MRF w dniu 16.11.2019r. 

- decyzja Organizatora o wyborze zespołów do Koncertu Finałowego jest ostateczna 

i niepodważalna, 

mailto:19mrf.glogow2015@wp.pl


- zgłoszenia niekompletne, złożone po terminie  lub na innych  drukach niż wymagane 

zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,  

- kolejność koncertów zespołów w Finale ustala Organizator, biorąc pod uwagę odległość  

i czas przyjazdu zespołu. 

 

a). KONCERT INAUGURACYJNY XXIIIMRF: 

- odbędzie się 16.11.2019r. (sobota) i zagrają na nim:  

- G. WOLF z Wojtkiem Garwolińskim (juror XXIIIMRF), 

- CYRK DERIGLASOFF z Olafem Deriglasoffem (juror XXIIIMRF).  

 

b). KONCERT FINAŁOWY XXIIIMRF: 

- odbędzie się 30.11.2019 r. (sobota) 

- w Koncercie Finałowym zakwalifikowane zespoły zaprezentują program trwający do 30 

minut (+10 min na zainstalowanie się na scenie), 

- plan prób i koncertu do wiadomości zespołów po ogłoszeniu składu Koncertu Finałowego,  

- z Koncertu Finałowego dwa wygrane zespoły zostaną zaproszone do udziału w 

KONCERCIE LAUREATÓW (01.12.2019r.): jeden wytypowany przez Jury, drugi przez 

Publiczność, oraz jeden zespół wytypowany przez JURY wystąpi na KONCERCIE 

ZAMYKAJĄCYM XXIII EDYCJE MRF (07.12.2019r.). 

- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu Koncertu Finałowego, po 

prezentacji wszystkich zespołów i przerwie na naradę Jury. 

 

c). KONCERT LAUREATÓW XXIIIMRF: 

Odbędzie się dnia 01.12.2019 r. (niedziela), w którym wezmą udział zwycięzcy Festivalu 

(Laureat Publiczności i Laureat Jury) oraz zaproszona gwiazda – zespół NOCNY 

KOCHANEK. 

 

d). KONCERT ZAMYKAJĄCY XXIII MRF: 

Odbędzie się dnia 07.12.2019r. (sobota), w którym weźmie udział jeden z zespołów z 

KONCERTU FINAŁOWEGO, wytypowany prze JURY Festivalu i Gość Koncertu 

Zamykającego – zespół Dr Misio z Arkiem Jakubikiem. 

 

5. ORGANIZATOR ZAPEWNIA:  

- profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy wraz z obsługą sceny, 

- garderobę dla zespołów, 

- profesjonalną ochronę i obsługę koncertów, 

- reklamę i promocję zespołu w lokalnych i ogólnopolskich mediach, 

- noclegi dla zespołów wygranych, grających podczas KONCERTU LAUREATÓW 

(30.11/01.12), 

- zwrot kosztu dojazdu dla zespołu biorącego udział w KONCERCIE ZAMYKAJĄCYM 

XXIII EDYCJĘ MRF (07.12.2019 r.), 

- na Koncert Finałowy zespoły przyjeżdżają na koszt własny. 

 

6. JURY: 

a). JURY KWALIFIKACYJNE: 6-osobowe JURY (Składające się z przedstawicieli Organizatora: 

Agnieszka Lewandowska – koordynator Mayday Rock Festival, animator i instruktor MOK Głogów, 

Mirosław „Kuba” Kaczmarek – muzyk-pianista, aranżer, nauczyciel muzyki, realizator dźwięku 

MOK Głogów, Jacek Olszewski – instruktor MOK Głogów, Robert Mazurkiewicz – muzyk, 

kompozytor, autor tekstów, realizator dźwięku MOK Głogów, Rafał Pawlak – instruktor MOK 

Głogów, Marcin Maliński – realizator dźwięku) przesłuchuje nadesłane materiały i kwalifikuje 

zespoły do Koncertu Finałowego. 



b). JURY KONCERTU FINAŁOWEGO: podczas Koncertu Finałowego JURY zasilą: 

Wojtek Garwoliński z zespołu G.WOLF i Olaf Deligrasoff z zespołu CYRK 

DELIGRASOFFA jako PRZEWODNICZĄCY składu JURY FINAŁU XXIII Edycji 

MAYDAY ROCK FESTIVAL Głogów 2019. 

c). JURY FINAŁU wybiera Laureata JURY Mayday Rock Festival Głogów 2019 oraz 

Osobowość Sceniczną Festivalu, natomiast publiczność Laureata Publiczności.  

Werdykt Jury i Publiczności są niepodważalne i nieodwołalne.  

Publiczność głosuje na specjalnych kartach dołączonych do biletów wstępu na Koncert 

Finałowy. 

Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga główny organizator Festivalu - Miejski Ośrodek Kultury 

w Głogowie reprezentowany przez Dyrektora Bartłomieja Adamczaka, bądź reprezentowany 

przez Agnieszkę Lewandowską – koordynatora Mayday Rock Festival Głogów 2019. 

 

7.  NAGRODY: 

- Wszystkie Zespoły biorące udział w Koncercie Finałowym otrzymują pamiątkową 

statuetkę Festivalu. 

- Laureat Nagrody Jury MRF 2019 otrzymuje pamiątkową statuetkę Festivalu i nagrodę 

finansową w wysokości 3.000zł (trzy tysiące złotych netto) – ufundowaną przez MOK 

Głogów.  

- Laureat Nagrody Publiczności MRF 2019 otrzymuje pamiątkową statuetkę Festivalu  

i nagrodę finansową w wysokości 1.500zł (jeden tysiąc pięćset złotych netto) – ufundowaną 

przez MOK Głogów. 

- Spośród wszystkich wykonawców biorących udział w Koncercie Finałowym Jury wyłoni 

OSOBOWOŚĆ SCENICZNĄ FETIVALU i nagrodzi pamiątkową statuetką Festivalu 

oraz nagrodą finansową w wysokości 500zł (pięćset złotych netto) ufundowaną przez MOK 

Głogów.  

- Organizator dopuszcza możliwość łączenia nagród (w sytuacji, gdy werdykt JURY pokryje 

się z werdyktem PUBLICZNOŚCI). 

- Przewidziana jest również nagroda specjalna ufundowana przez Prezydenta Miasta 

Głogowa w wysokości 1.000zł (jeden tysiąc złotych netto) i przyznawana przez Prezydenta 

Miasta Głogowa, bądź osobę przez niego bezpośrednio wyznaczoną.  

 

8. WYKONAWCY: 

- Organizator nie pokrywa kosztów związanych z przejazdem na Koncert Finałowy 

 i pobytem zespołu, 

- członkowie zespołów, którzy do dnia rozpoczęcia koncertu nie osiągną pełnoletniości 

zobowiązani są do załączenia do zgłoszenia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów, na 

wzięcie udziału w Festivalu. 

 

9. MIEJSCE KONCERTU: 

Młodzieżowe Centrum Kultury - MAYDAY w Głogowie, przy ul. Perseusza 11,  

67-200 Głogów, woj. dolnośląskie. 

 

10. KONTAKT: 

Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY,  

ul. Perseusza 11,  

67-200 Głogów,  

Tel: 76/8534172  

mail:  23mrf.glogow2019@wp.pl 

Z dopiskiem: XXIII MAYDAY ROCK FESTIVAL GŁOGÓW 2019 


