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Studencki Klub Turystyczny P£azik
Studenckie Ko³o Przewodników Beskidzkich £ódŸ
Politechnika £ódzka
Urz¹d Miasta £odzi
Urz¹d Marsza³kowski w £odzi

Koncert konkursowy - pi¹tek, 16 marca, godz.19
Koncert konkursowy - sobota, 17 marca, godz.13
Nocny koncert gwiazd - sobota, 17 marca, godz.20
Koncert laureatów - niedziela, 18 marca, godz.13

Sala kinowo-widowiskowa Politechniki £ódzkiej
£ódŸ, al. Politechniki 3a (naprzeciwko Hali Sportowej)

Zg³oszenia powinny zawieraæ:
- kasetê demo (maksymalnie 3 piosenki)
- autorów tekstu i muzyki
- teksty piosenek wraz z funkcjami na gitarê
- sk³ad imienny grupy
- dok³adny adres, telefon kontaktowy
Zg³oszenia nale¿y wysy³aæ na adres:
Komitet Organizacyjny XXVI OSPPT YAPA 2001, al. Politechniki 3a, p.4 ,93-590 £ódŸ,
w terminie do 5 marca. W koncercie konkursowym wyst¹pi¹ wy³¹cznie wykonawcy
zakwalifikowani na podstawie kaset. Wyniki kwalifikacji bêd¹ znane 12 marca
i zostan¹ udostêpnione do wgl¹du w dniach 12-15 marca w siedzibie SKT P£azik
w godz.12-17 lub telefonicznie 042 6364061, 604 090914

- noclegi dla wykonawców poza³ódzkich w salkach telewizyjnych (w³asny œpiwór i karimata)
- wy¿ywienie
- zwrot kosztów przejazdu (poci¹g pospieszny 2 klasa)
- próby mikrofonowe - pi¹tek, 16 marca, od godz. 9

Sprzeda¿ karnetów (35 z³) od 1 marca w siedzibie SKT P£azik, Lady Peron, CIK, Trawers, Almatur
Widzowie poza³ódzcy rezerwuj¹ karnety po dokonaniu wp³aty na konto
SKT P£azik: PKO BP SA II O/£ódŸ 10203365-953612-270-1 i przes³aniu kserokopii na nasz adres.
Karnety bêd¹ wydawane po okazaniu oryginalnego dowodu wp³aty

Organizatorzy powo³uj¹ Komisjê Kwalifikacyjn¹, która:
- przeprowadzi eliminacje wykonawców na podstawie przes³anych kaset
Organizatorzy powo³uj¹ Wysokie Jury, które:
- oceni wszystkich wykonawców wystêpuj¹cych w koncertach konkursowych
- wyda werdykt o stanie piosenki turystycznej

Komitet Organizacyjny XXVI OSPPT YAPA 2001
al. Politechniki 3a, p.4
93-590 £ódŸ
tel.0 42 6364061, 604 090914, 603 181466
klub@plazik.p.lodz.pl

ORGANIZATORZY

TERMINY KONCERTÓW
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ZG£OSZENIA WYKONAWCÓW

ŒWIADZCZENIA DLA WYKONAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

ZG£OSZENIA WIDZÓW

KOMISJA KWALIFIKACYJNA I WYSOKIE JURY

NASZ ADRES

Interpretacja niniejszego regulaminu nale¿y wy³¹cznie do organizatorów XXVI OSPPT YAPA
Materia³ muzyczny nagrany podczas koncertów jest wy³¹czn¹ w³asnoœci¹ organizatorów
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