
59TРЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В РОКФЕСТ „РОКСТРАЖ“ 
 
60TОБЩИ УСЛОВИЯ 
 
Право на участие имат групи изпълняващи поп и рок музика. 
При наличие на повече кандидати, рокфеста ще се проведе в 2 дни, 4-5 август. 
Сценарият и редът за участие на групите ще бъде оповестен и изпратен на 
участниците след 28.07.2017 г. 
 
Допуснатите кандидати за участие се представят с две или повече песни.  
Желателно e eдната песен да е от български автор. 
Желателно e eдната песен да е на български език. 
  
Конкурсният репертоар на участника трябва да е в стил „поп музика” или „рок 
музика“. Не се допускат изпълнения на песни, в които се съдържат мотиви от други 
музикални жанрове или изцяло са в други музикални стилове като: поп-фолк, джаз, 
мюзикъл, класика. 
 
Всички участници сами изпълняват „на живо“ инструменталния съпровод на 
конкурсните песни, като не се допускат сингбек, плейбек, секуенсъри, лупъри и 
други готови помощни музикални средства и материали. 
 
След края на изпълненията на участниците, журито заседава и след проведено 
обсъждане, определя лауреатите на конкурса. 
 
60TНАГРАДЕН ФОНД 
 
Награда на кмета- 300 лв. 
Награда за най-добър инструменталист- 250 лв. 
Награда за най-добър вокалист- 250 лв. 
Награда за най-добър аранжимент или композиция- 250 лв. 
Освен призовите награди, се връчват и специални награди на партньори и спонсори 
на конкурса. 
 
Участниците сами организират пътуването си до Стражица и обратно, както и 
резервирането на хотел в дните на провеждане на конкурса. Също така в рамките на 
града е организиран палатков лагер и място за кемпери за желаещите - безплатно. 
 
Всички видове транспортни разходи до Стражица и обратно, както и в рамките на 
града, и разходите по пребиваването на участника и придружаващите лица (хотел и 
храна), са за сметка на участника и придружаващите го лица. 
 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ: 
Всеки кандидат за участие в конкурса изпраща следните приложения: 
Попълнен формуляр на Заявка за участие - по образец 
Попълнена и подписана Декларация за съгласие - по образец 
Кратко творческо CV 
Видеоизпълнение конкурсните песни на кандидата (може и линк) 



 
Горепосочените материали се изпращат на електронната поща на конкурса: 
79TUasterixbg@hotmail.comU79T 
Или на адрес: 
5150, Стражица 
Ул. „Д. Узунов“ 5, ст. 304 
За Пламен Пенев 
 
Краен срок за получаване на материалите: 17 юли 2017 г. 
 
ЕТАПИ НА КОНКУРСА: 
Предварителни срокове за изпълнение: 
 
Първи етап- предварителен подбор от журито по оценка според видеоматериалите: 
Потвърждение от журито за допустимост на участието във втория етап на конкурса- 
до 21.07.2017 г. 
 
Заявяване на участие по описания ред на одобрените участници за втория етап- до 
17:00 часа на 28.07.2017 г. 
 
Участие в конкурса след изтичане на обявените предварителните срокове не се 
допуска! 
 
Регистрация на участниците: 
Извършва се на в деня за участие от 09:00 ч. до 13:30 ч. 
 
Регистрацията се отнася само за кандидатите, получили писмено потвърждение за 
участие в конкурса от организаторите. 
 
Дати и място на провеждане на конкурса: 
На 5 август 2017 г. Стражица. 

14:00 – 17:00 саундчек 
19:00 начало на конкурса 

 
ДРУГИ УСЛОВИЯ: 
 
Всеки участник е длъжен стриктно да спазва конкурсната програма. Неявяването му 
в определените часовете за техническа репетиция или за конкурсно изпълнение по 
независещи от организаторите причини, няма да се компенсира в друго извън 
регламентираното за тези дейности време. 
 
Всички участници са длъжни: 
Преди началото на конкурса и по време на провеждането му да спазват правилата и 
нормите за етично общуване. 
С действията си или чрез действията на други, свързани с тях лица, преди началото 
на конкурса, по време на провеждането му и след края да съхраняват авторитета на 
конкурса и община Стражица.  
По време на конкурса да опазват техническите средства за озвучаване. 

mailto:e-mail:%20asterixbg@hotmail.com


 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: 
Организаторите си запазват правото за фотографиране и видеозаснемане на 
изпълненията на участниците в конкурса, за тиражиране и разпространение по жичен 
и безжичен път, за цели, различни от търговските, като за това организаторите на 
конкурса не дължат заплащане или друго обезщетение, при наличие на вече 
подписана декларация за съгласие от участника или представляващото го лице. 
 
Организаторите си запазват право за промени в програмата на конкурса. 
 
С изпращане на заявката за участие в конкурса и подписаната декларация за 
съгласие, се приема, че участникът се съгласява с всички условия на Регламента за 
участие и ще ги спазва. 
 
Допълнителна информация за конкурса: 79TUwww.strazhitsa.comU79T 
Пламен Пенев, тел.: 0876 11 84 57 
Савка  Стоева, тел.: 0879 82 19 28 
Атанас Костов, тел: 0884 89 24 11 

http://www.strazhitsa.com/


ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 
в конкурс „РокСтраж“, 13.08.2017 г. 
 
Име на групата:  
……………………………………………………………………….……………………… 

Конкурсен репертоар 
 

Заглавие на песента 1 

……………………………………………………………………….……………………… 

Продължителост: ……………………. 

Композитор: …………………………………………………… 

Текст: …………………………………………………………… 

Аранжимент: …………………………………………………… 

Заглавие на песента 1 

……………………………………………………………………….……………………… 

Продължителост: ……………………. 

Композитор: …………………………………………………… 

Текст: …………………………………………………………… 

Аранжимент: …………………………………………………… 

Заглавие на песента 1 

……………………………………………………………………….……………………… 

Продължителост: ……………………. 

Композитор: …………………………………………………… 

Текст: …………………………………………………………… 

Аранжимент: …………………………………………………… 

 
 
 
Ръководител на групата:  
…………………………………………………………………… 

Тел. за връзка: …………………………………………… 

e-mail: …………………………………………………………… 

 
ПРИЛАГАМ: 
1. Попълнена и подписана декларация за съгласие по образец;  
2. Кратко творческо CV;  
3. Видеозапис на  изпълнения /Предоставям линк с изпълнения.   



ДЕКЛАРАЦИЯ 
За ненавършилите 18-год. възраст участници декларацията се попълва от 
родител/настойник. 

Долуподписаният/та …………………………………………………………………… 
роден/а на …………………………………………………………………..………….г. 
с постоянен адрес: ……………………………………………………………..……….. 
 
Декларирам, че: 
 
1. Съм запознат/а с Регламента за участие в конкурса „РокСтраж“ и ще спазя всички 
условия и срокове, описани в него. 
 
2. Информиран/а съм, че неспазването на предварителните срокове за изпълнение, 
посочени в Регламента за участие в конкурса „РокСтраж“ води до невалидност на 
участието. 
 
3. Информиран/а съм, че обсъждане и коментари по оценяването на представянето на 
участниците в конкурса се допускат единствено в рамките на планираната от 
организаторите среща на журито с участниците, в дух на взаимно уважение и 
етичност, както и, че искания на участници, за получаване на такава информация от 
журито или организаторите на конкурса извън тази планирана среща, се счита за 
нарушаване на Регламента и води до дисквалифициране на участника. 
 
4. Информиран/а съм, че всички наградени участници трябва да присъстват на гала-
концерта и лично да получат наградите си по време на официалната церемония по 
награждаването и, че в случай на неспазване на това правило, лауреатите ще изгубят 
правото си да получат наградата, която са спечелили в конкурса, и се лишават от 
право за участие в следващи издания на конкурса. 
 
5. Информиран/а съм и давам съгласието си организаторите да фотографират 
изпълненията на участниците от конкурса, да ги видеозаснемат и разпространяват по 
жичен и безжичен път, като за това организаторите на конкурса не ми дължат 
заплащане или друго обезщетение. 
 
Информиран/а съм и давам съгласието си организаторите на конкурса „РокСтраж“ да 
ползват личните ми данни за целите на конкурса. 
 
 
 
 
 
 
Дата: ……………………. 
 
Декларатор: ………………………………………………..………  
  



60TНАГРАДЕН ФОНД 
Предвижда се връчването на следните награди: 
Първа награда - грамота, и парична награда 500 лв. 
Втора награда - грамота, и парична награда 300 лв. 
Трета награда – грамота, и парична награда 200 лв. 
   Общо за 2 конкурса        2 000 лв. 
 
Награда на кмета- 300 лв. 
Награда за най-добър инструменталист- 250 лв. 
Награда за най-добър вокалист- 250 лв. 
Награда за най-добър аранжимент или композиция- 250 лв. 
Освен призовите награди, се връчват и специални награди на партньори и спонсори 
на конкурса. 
 

Общо       1 050 лв. 
Озвучаване          800 лв. 
Жури           400 лв. 
Допълнителни разходи     1 500 лв. 
 
            ТОТАЛ: 5750 лв. 


