MAJSKE IGRE IŠČEJO MLADE BENDE
- MAJSKE IGRE 2019 -

Majske igre vabijo vse še neuveljavljene glasbene skupine, k prijavi na razpis ''MAJSKE IGRE IŠČEJO MLADE
BENDE'' in se tako potegujejo za nastop na enem izmed štirih velikih koncertov na MAJSKIH IGRAH 2019, ki bodo
potekale med 6. in 22. majem.
Datumi koncertov so:


6. 5. Otvoritev Majskih iger 2019



14. 5. Pohod na Rožnik



16. 5. Dan Mestnega loga



22. 5. Zaključek Majskih iger 2019

NAGRADA: Po koncu glasovanja si štiri skupine z najvišjim zbranim številom točk pridobijo pravico nastopa na
enem izmed koncertov. Prav tako vsaka zmagovalna skupina prejme brezgotovinsko kartico Majske igre z
dobroimetjem v vrednosti 80€.

TOČKOVANJE
Skupine bodo zbirale točke v 2 delih:
-

V prvem delu glasovanja skupine zbirajo ''všečke'' na promocijskih slikah, ki bodo objavljene na
Facebook strani Majske igre.
V drugem delu skupine oceni še komisija, ki jo bodo sestavljali: član organizatorske ekipe Majskih iger,
član Študentskega sveta stanovalcev, predstavnik sponzorjev ter član uveljavljene glasbene skupine.

Skupinam se v prvem delu glasovanja dodelijo točke glede na število prijav – skupina z najmanjšim številom
zbranih ''všečkov'' prejme 1 točko, skupina z največ zbranimi všečki pa prejme številko točk, ki je enakovredno
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številu prijavljenih skupin. Skupine z najvišjim skupnim številom točk iz obeh delov nastopijo na enem izmed
koncertov po izboru organizatorja ter po časovnici določeni s strani organizatorja. Za nastop se sklene pogodba.
POGOJI ZA PRIJAVO:
Na razpis se lahko prijavijo skupine vseh glasbenih zvrsti.

KAKO SE PRIJAVITE?
Prijavo pošljete na elektronski naslov zabava@ssvets.si in pod zadevo napišete: PRIJAVA NA RAZPIS ˝MAJSKE
IGRE IŠČEJO MLADE BENDE˝
Prijava naj vsebuje:






Ime skupine
Opis skupine
Vsaj 2 fotografiji skupine v ločljivosti HD (1280x720) ali večji
Kontakt odgovorne osebe (telefonsko številko in e-mail)
Povezave do videoposnetkov (najmanj eden med njimi mora biti ˝live˝)

Upoštevali bomo prijave, ki bodo prispele do vključno 17.3.2019 in bodo vsebovale vse zgoraj navedeno.
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