
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PRZESŁUCHANIACH do I, CULTURE Orchestra 2014 

  

Wersja: 20 grudnia 2013 

 

Wstęp  
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Przesłuchaniach do projektu I, CULTURE Orchestra 

(zwanej dalej Orkiestrą).  

2. Organizatorem Przesłuchań do Orkiestry jest Instytut Adama Mickiewicza, z siedzibą w Warszawie 

(00-560), przy ul. Mokotowskiej 25 („Organizator”).  

3. W Orkiestrze uczestniczą muzycy z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy oraz 

Polski ( „Muzycy”).  

4. Niniejszy Regulamin obejmuje działania Orkiestry podczas planowanych na 2014 rok dwóch etapów 

przesłuchań („Przesłuchania”).  

5. Uczestnicy biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia w czasie trwania 

Przesłuchań oraz są zobowiązani do przestrzegana niniejszego Regulaminu.  

6. Wszystkich Uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów 

przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa we wszystkich etapach Przesłuchań.  

 

I. Zasady ogólne  
1. W Przesłuchaniach mogą wziąć udział wyłącznie Muzycy będący obywatelami Polski, Armenii, 

Azerbejdżanu, Gruzji, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy.  

2. W Przesłuchaniach mogą wziąć udział wyłącznie Muzycy pomiędzy 18. a 28. rokiem życia (urodzeni 

między 1 stycznia 1986 a 31 grudnia 1996).  

3. Muzycy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu oraz wszystkich ewentualnych 

zmian wprowadzanych przez Organizatora podanych na stronie internetowej Orkiestry.  

4. Muzycy zobowiązani są do punktualności oraz do przestrzegania dat i kolejności Przesłuchań, 

określonych przez Organizatora.  

5. Organizator zachowuje pełnię praw do nagrań przesłanych przez Muzyka oraz rejestracji i transmisji 

etapu II w radio, telewizji oraz przy pomocy pozostałych środków komunikacji i transmisji elektronicznej.  

 

6. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdów i noclegów na Przesłuchania poniesionych przez Muzyków, 

a także nie zapewnia ubezpieczenia zdrowia, życia oraz mienia Muzyków.  

 

II. Przesłuchania do Orkiestry  
Przesłuchania do Orkiestry odbędą się w dwóch etapach:  

1. I etap Przesłuchań odbywa się w dniach 20.12.2013 – 26.01.2014  

2. W celu wzięcia udziału w I etapie Przesłuchań, należy zarejestrować się na stronie internetowej 

www.auditions.orchestra.iam.pl w dniach od 20 grudnia 2013 do 23 stycznia 2014. Rejestracja uprawnia 

Muzyka do zalogowania się i umieszczenia nagrania wideo z własnym wykonaniem utworów 

wymaganych w I etapie przesłuchań dla danego instrumentu w dniach 6 stycznia – 26 stycznia 2014 roku, 

wg instrukcji zamieszczonej na stronie Orkiestry. Zamieszczenie nagrań wideo z repertuarem innym niż 
podany w regulaminie przesłuchań dyskwalifikuje kandydata z udziału w Przesłuchaniach.  

4. Dopuszczalne jest zgłoszenie wymaganego repertuaru podzielonego na kilka nagrań video. 

5. Na nagraniu wideo widoczny musi być aparat gry oraz twarz kandydata.  



6. Nagranie wideo może być zapisane w formacie AVI, FLV (flash), MOV (quicktime). 

7. Zamieszczone nagrania wideo kandydata z etapu I widoczne są tylko i wyłącznie dla Organizatora, 

tutorów oraz dyrygenta Orkiestry.  

8. Lista osób zakwalifikowanych do II etapu Przesłuchań zostanie ogłoszona dnia 11 lutego 2014. 

Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową. 

9. II etap Przesłuchań odbędzie się w następujących miastach:  

 

03-06.03.2014 - Warszawa  

08.03.2014 - Gdańsk  

10.03.2014 - Baku  

12-13.03.2014 - Tbilisi  

15.03.2014 - Erywań  

17.03.2014 - Odessa 

18.03.2014 - Kiszyniów  

20-21.03.2014 - Kijów  

22.03.2014 - Lwów  

24.03.2014 - Mińsk  

10. Adresy miejsc Przesłuchań w miastach zostaną zamieszczone na stronie internetowej Orkiestry. 

Muzycy zobowiązani są do punktualnego przybycia na Przesłuchania. Nieobecność kandydata 

o wyznaczonej godzinie podczas II etapu Przesłuchań, która nie zostanie zgłoszona najpóźniej na dzień 

przed rozpoczęciem Przesłuchań w danym mieście, dyskwalifikuje kandydata z udziału w Przesłuchaniach 

do Orkiestry w roku bieżącym.  

11. Organizator ogłosi listę osób przyjętych do Orkiestry dnia 20 kwietnia 2014.  

12. Selekcji muzyków w obu etapach Przesłuchań dokonuje panel tutorów ICO w porozumieniu 

z dyrygentem ICO. Decyzja Organizatorów o wyborze uczestników Orkiestry jest ostateczna 

i niepodważalna. Na powyższą decyzję odwołanie nie przysługuje. 

 

III. Postanowienia końcowe  
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania w sprawach spornych i nieobjętych Regulaminem.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo uzupełnienia Regulaminu o szczegółowe zapisy, dotyczące 

kolejnych etapów Projektu, a w szczególności rezydencji, tournee, zakwaterowania, prób i koncertów. 

O zmianach w treści Regulaminu Muzycy zostaną poinformowani na minimum 14 dni przed rozpoczęciem 

kolejnego etapu Projektu.  

4. W przypadku niewywiązywania się z podjętych zobowiązań, Organizator zastrzega sobie prawo do 

usunięcia Muzyka z Projektu.  

5. Muzycy zobowiązani są do podpisania Oświadczenia, które stanowi Załącznik do niniejszego 

Regulaminu (Oświadczenie znajduje się w formularzu rejestracyjnym).  


