
Festiwal PROGRESMAN 2018
Karta zgłoszeniowa 

1.
nazwa zespołu:
......................................................................................................................................................
imię i nazwisko osoby zgłaszającej:
......................................................................................................................................................
wiek (ew. przeciętny wiek większości muzyków): .......................................................................
2.
dane kontaktowe zespołu:
osoba kontaktowa: ...............................  
telefon: ...............................             
e-mail: ................................
adres siedziby: ..................................
ew. adres strony internetowej: ...............................................
3.
informacje o zespole/artystach:

1) wokalny wokalno-instrumentalny instrumentalny

2) skład oraz instrumentarium:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3) gatunek muzyczny: ................................................................................................................
4) krótka historia zespołu:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
5) pola działalności ……………………………………………………………………………
6) osiągnięcia artystyczne:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
4.
informacje o zgłaszanych utworach:

1) tytuł: ...............................................
imię i nazwisko autora słów i kompozytora: ...............................................................................
kompozycja własna czy cover: ....................................................................................................
ew. link do pliku na portalu Youtube.pl:
......................................................................................................................................................

2) tytuł: ...............................................
imię i nazwisko autora słów i kompozytora: ...............................................................................
kompozycja własna czy cover: ....................................................................................................
ew. link do pliku na portalu Youtube.pl:
......................................................................................................................................................



3) tytuł: ...............................................
imię i nazwisko autora słów i kompozytora: ...............................................................................
kompozycja własna czy cover: ....................................................................................................
ew. link do pliku na portalu Youtube.pl:
......................................................................................................................................................
5.
Ew. informacje o albumie z którego pochodzą zgłaszane utwory*:
tytuł albumu: ....................................................
data wydania: ...................................................
wydawca (ew. wydanie własne): .......................................................
wydawnictwo tradycyjne (CD) czy Internet: .......................................................
6.
Ew. informacje o teledysku*
tytuł: ..........................................................
imię i nazwisko autora słów i kompozytora: ...............................................................................
kompozycja własna czy cover: ....................................................................................................
ew. link do pliku na portalu Youtube.pl:
......................................................................................................................................................
* wypełnić jeżeli utwory zostały zarejestrowane na nośnikach audio lub audio wideo/ jeżeli 
teledysk został nagrany 
7.
Załączniki:
1. piosenka/utwór w formacie mp3
2. zdjęcie w formacie jpg 
3. ew. teledysk 

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać, wraz z załącznikami, mailem na adres:
redakcja@  radioprogres.pl 

Komplet materiałów można dostarczyć również (na płycie CD) osobiście lub pocztą na adres:
Opolskie Centrum Kultury ul. Lubelska 30 24-300 Opole Lubelskie (z dopiskiem 
PROGRESMAN 2018).

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem Festiwalu.
Uczestnik  zgłaszający się  do przeglądu poświadcza,  iż  dysponuje wszelkimi  prawami
autorskimi  i  majątkowymi  do  zgłoszonych  utworów  (w  przypadku  coveru  dysponuje
prawami  autorskimi  i  majątkowymi  do  danego  wykonania  piosenki/utworu)  oraz  do
przesłanego zdjęcia.  Jednocześnie  Uczestnik  przeglądu zgadza  się  na umieszczenie
piosenki/utworu oraz zdjęcia lub teledysku na portalu www.ockopolelubelskie.pl, portalu
Youtube oraz wszelkich innych stronach i portalach internetowych służących promocji
PROGRESMANA  2018  a  także  Manufaktury  Smaków  2018.  Uczestnik  przeglądu
wyraża zgodę na opublikowanie zdjęcia oraz informacji o artyście na łamach wydawnictw
służących  promocji  PROGRESMANA  2018.  Uczestnik  wyraża  zgodę  na  emisję
piosenki/utworu  zgłoszonego  do  plebiscytu  na  antenie  Radia  Progres  oraz  innych
rozgłośni radiowych.

………………………………………………..
data i podpis zgłaszającego

mailto:redakcja@radioprogres.pl

