
REGULAMIN 
 

1. Organizatorem konkursu "Express Your Music" jest Grupa Inicjatywna "Zdębiali" 
przy współpracy z RykStudio i sklepem Profitto. 

2. Konkurs skierowany jest do młodych ludzi zamieszkujących Dąbrowę Górniczą i 
miasta sąsiedzkie, zainteresowanych tworzeniem muzyki hip hop, rap, reggae i 
pochodnych. 

3. Celem innicjatywy "Express Your Music" jest wspieranie młodych twórców z 
Zagłębia Dąbrowskiego i Śląska, promowanie ich twórczości oraz umoŜliwienie 
nawiązania nowych kontaktów. 

4. Nagrodą w konkursie jest nagranie profesjonalnego Singla radiowego współnie z 
artystą Moralem w RykStudio oraz otrzymanie 50 profesjonalnie wytłoczonych kopii 
na nośnikach CD, a takŜe markowe ubrania ufundowane przez sklep Profitto. Ilośc 
nagród moŜe się zwiększyć. 

5. Uczestnictwo w konkursie warunkuje wysłanie pliku muzycznego w formacie mp3 
(minimalnie 128 kbps) na zadany przez organizatora adres email w terminie nie 
wcześniej, niŜ 20 czerwca i nie później, niŜ 6 lipca. 

6. Uczestnikiem konkursu moŜe być solowy wkonawca, bądź grupa, bez względu na 
wiek i płeć. Osoba ta, bądź grupa ludzi musi jednak zamieszkiwać teren Zagłębia 
Dąbrowskiego lub Śląska. 

7. Maksymalną ilością utworów nadesłanych przez jednego uczestnika jest jeden utwór. 
W przypadku nadesłania większej ilości utworów, pod uwagę brany będzie utwór 
przesłany, jako pierwszy. 

8. Utwór, który zostanie zgłoszony do konkursu "Express Your Music" musi być 
napisany i nagrany specjalnie na tę okazję, nawiązując do tematu wyznaczonego przez 
organizatora. Tematem tekstów w 2010 roku jest "Muzyka we mnie, w muzyce ja". 

9. Prace zawierające treści powszechnie uznawane za obraźliwe lub niecenzuralne nie 
zostaną dopuszczone do konkursu. 

10. Jury w składzie Igor Sobczy (IGS), Piotr Gutkowski (Gutek) oraz Moral przez okres 6 
dni (tj. 3-9 .07.2010) zapozna się z nadesłanym przez uczestników materiałem i 
podejmie decyzję o przyznaniu nagrody głównej. 

11. Gala wręczenia nagród dla najlepszych twórców odbędzie się 10.07.2010 w sali 
teatralnej Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Uroczystość połączona 
będzie z koncertem zaproszonych gości. 

12. Warunkiem odebrania nagrody jest stawienie się 10.07.2010 na gali wręczenia nagród. 
W przypadku niestawienia się zwycięzcy, nagrodę zdobywa osoba z kolejną notą w 
klasyfikacji jury. 

13. Organizator jest zobowiązany opublikować wyniki na oficjalnej stronie konkursu nie 
później, niŜ 24 godziny po zakończeniu gali rozdania nagród. 


