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Regulamin Konkursu 

„Rap Bitwa” 

 

 

§1. Postanowienia ogólne 

 

 

1. Konkurs  „Rap Bitwa”,  zwany  dalej  „Konkursem”,  organizowany  jest  przez 

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, z siedzibą  

w DS. Rzepicha, ul. Podgórna 50, pokój 10, 65 – 246 Zielona Góra.  

2. Czas Konkursu ustala się na okres od 10 marca 2014 roku do 23 maja 2014 roku. 

3. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział wszystkie chętne osoby, 

które określone są w §2. 

 

 

§2. Zasady konkursu 

 

 

1. W Konkursie biorą udział reprezentanci szerokiego nurtu hip-hop oraz wszelkich 

gatunków pokrewnych.  

2. Uczestnicy Konkursu muszą posiadać konto na jakimkolwiek z portali 

społecznościowych np. Facebook, Myspace. 

3. Udział w Konkursie biorą osoby, które prześlą swoje zgłoszenia do dnia 27 

kwietnia 2014 roku włącznie. Zgłoszenia należy przesyłać na adres 

konkurs.nzs.uz@gmail.com. Temat wiadomości powinien zawierać następujący 

format „Rap Bitwa – Zgłoszenie do konkursu – Nazwa_składu (projektu bądź 

wykonawcy)”.  
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4. Zgłoszenie powinno zawierać: 

� Nazwę składu/wykonawcy; 

� Gatunek muzyczny; 

� Historię składu/wykonawcy (fakultatywnie); 

� Zdjęcie składu/wykonawcy (fakultatywnie); 

� Zapis minimum dwóch nagrań wybranych utworów (demo); 

� Rider techniczny; 

� Link do konta na portalu społecznościowym; 

� Numer telefonu. 

5. Lista wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do Finału Konkursu w Klubie Wyspa, 

będzie ogłoszona przez Organizatora 30 kwietnia 2014 roku. Uczestnicy Finału 

zostaną poinformowani telefonicznie oraz drogą elektroniczną. Lista wykonawców 

będzie również dostępna na stronie www.nzs.uz.zgora.pl oraz 

www.facebook.com/NZSUZ. 

6. Konkurs składa się z następujących etapów: 

� I etap Konkursu będzie polegał na wybraniu w drodze głosowania przez 

Członków Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu 

Zielonogórskiego, zakwalifikowanych wykonawców, którzy wezmą udział w 

Finale Konkursu; 

� Finał Konkursu odbędzie się dnia 15 maja 2014 roku w Klubie Wyspa, przy ul. 

Wojska Polskiego 65 w Zielonej Górze, gdzie publiczność wybierze najlepszy 

skład/wykonawcę, który zostanie zwycięzcą Konkursu. Organizator 

Konkursu przyzna także specjalne wyróżnienie dla jednego z wykonawców. 

 

7. Głosowanie odbędzie się na następujących zasadach: 

� Głosy oddawać będzie można za pomocą specjalnie przygotowanych kart do 

głosowania, na których będą widnieli wykonawcy biorący udział w Finale 

Konkursu; 

� Karty do głosowania będą rozdawane przy wejściu do Klubu Wyspa; 
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� Spośród osób biorących udział w głosowaniu wylosujemy „Nagrodę 

Niespodziankę”; 

� Głosowanie odbędzie się po występach wszystkich wykonawców. Karty do 

głosowania będą wrzucane do dwóch przeznaczonych do tego celu urn; 

� Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po zebraniu wszystkich głosów oraz ich 

zliczeniu przez Organizatora Konkursu. 

 

§3. Nagrody 
 

 
1. Zwycięzca Konkursu: 

� Wystąpi jako support przed gwiazdą wieczoru podczas jednego z Koncertów 

Bachanaliowych; 

� Otrzyma pamiątkowy dyplom oraz statuetkę; 

� Otrzyma „Wielką Studencką Niespodziankę” od Organizatora Konkursu. 

 

 

§4. Postanowienia końcowe 
 

 
 
1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu „Rap Bitwa”. 

2. Udział w Konkursie jest równoznaczny  z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, 

o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

4. Wszystkie spory odnoszące się i wynikające z udziału w Konkursie będą 

rozwiązywane przez Organizatora Konkursu. Wszelkie decyzje Organizatora będą 

wiążące i ostateczne. 

5. Organizator nie jest odpowiedzialny za wadliwość lub usterki nagrody otrzymanej  

w Konkursie. 
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6. Organizator nie ponosi kosztów związanych z transportem składów/wykonawców, 

sprzętu muzycznego i innych kosztów, które pokrywają wykonawcy biorący udział 

w Konkursie. 

7. Wszelkie informacje i pytania powinny być zgłaszane Organizatorowi  Konkursu pod 

adresem e-mail: konkurs.nzs.uz@gmail.com lub pod numerami telefonów: 

� 726-278-715 - Marcin Nowak;  

� 669-094-329 - Przemysław Nowak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


