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REGULAMIN 

 
 
 
Regulamin Festiwalu Muzycznego UnderGramy 9.5 odbywającego się online, organizowanego przez 
Centrum Kultury i Sztuki. 
 
1. UnderGramy jest konkursem przeznaczonym dla amatorskich, nieznanych szerszej publiczności grup 
muzycznych. W przeglądzie mogą wziąć udział zespoły prezentujące własne kompozycje. Pod pojęciem grupy 
amatorskiej rozumiemy zespół, który nie ma podpisanego kontraktu płytowego (z dużą komercyjną wytwórnią), 
oraz którego muzyka nie jest głównym źródłem utrzymania. 
 
2. Poprzez muzykę alternatywną rozumiemy muzykę rockową, gitarową, akustyczną, reggae, 
eksperymentalną, punk, hard-core, metal itp. 
 
3. Zgłoszenie powinno zawierać dwa utwory w formacie mp3, zdjęcie oraz biografię zespołu. 
 
4. Zgłoszenie powinno zostać wysłane wyłącznie drogą elektroniczną (jlangowski@ckis.tczew.pl). 
 
5. Zgłoszenia przyjmowane będą do 7 sierpnia 2020 r. 
 
6. Tegoroczna edycja UnderGramy wyjątkowo odbędzie się jednoetapowo – online (bez przesłuchań 
i koncertu finałowego). 
 
7. Materiały demonstracyjne nadesłane przez zespoły będą podlegały ocenie Jury wybranego przez 
Organizatora. 
 
8. Jury wybierze wyłącznie zwycięzcę konkursu – podczas tegorocznej edycji nią są przewidziane wyróżnienia. 
 
9. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej drogą elektroniczną do 10 sierpnia 2020 r. 
 
10. Dla laureata przewidziana jest Nagroda Główna – 3.000 zł brutto (płatne przelewem na wskazany przez 
zwycięzcę rachunek bankowy). 
 
11. Warunkiem odebrania nagrody jest przesłanie przez laureata materiału video zawierającego 
3 utworu (zagrane live – np. z próby) oraz krótkie przedstawienie zespołu. Materiał wysłany musi zostać 
najpóźniej do 14 sierpnia 2020 r. 
 
12. Werdykt Jury jest ostateczny. 
 
13. Wszystkie kwestie sporne związane z Przeglądem wyjaśnia Organizator. 
 
14. Udział w konkursie dla uczestników jest bezpłatny (brak wpisowego). 
 
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania zdjęciami, nagraniami audio oraz wideo 
nadesłanymi przez zespoły na potrzeby promocyjne wydarzenia oraz instytucji. Członkowie zespołów 
wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku do celów budowania pozytywnego wizerunku Centrum 



Kultury i Sztuki w Tczewie w przestrzeni publicznej i mediach. 
 
16. UnderGramy 9.5 zostanie wyemitowane (bezterminowa retransmisja) na portalach społecznościowych 
Zamawiającego (Facebook, YouTube), stronie internetowej (www.ckis.tczew.pl) oraz na antenie lokalnej 
telewizji TETKA w dniu 21 sierpnia 2020 r.  
 
17. Gwiazdą tegorocznej edycji Festiwalu będzie zespół HOUSE OF DEATH. Dodatkowo wystąpią dwaj 
laureaci z wcześniejszych edycji – MAD IN POLAND oraz CZARNE KWIATY. 
 
18. Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem adresu email: jlangowski@ckis.tczew.pl bądź pod numerem 
telefonu 58 531-07-07. Osoba kontaktowa: Jacek Langowski. 
 
19. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów. 
 


