
 
 

               SOUND TALENT CHALLENGE 
ediţia II - Baia Mare -  02 septembrie 2011  

 

 
Proiect implementat cu sprijinul financiar al Consiliului Local şi al Primariei municipiului Baia Mare, prin programul de finanţare nerambursabilă 

în anul 2011. 
Conţinutul acestui material  nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a finanţatorului. 

 

REGULAMENT 

Festivalul „SOUND TALENT CHALLENGE”  

ediţia a II – Baia Mare, 02 septembrie 2011 

Festivalul “Sound Talent Challenge” are ca scop promovarea şi susţinerea 
tinerilor din judeţul Maramureş pasionaţi de muzică, prin oferirea unui cadru propice 
expunerii publice a tinerilor artişti maramureşeni. 

Organizator principal: Asociaţia DEIS 

Perioada şi locul de desfăşurare: 02 septembrie 2011, Baia Mare 

Festivalul va avea loc la Clubul Gold Time (Casa Tineretului), Baia Mare, Bd. Unirii 13, 
începând cu ora 17:00. 

Condiţii de participare: Participanţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 14 şi 35 ani şi să 
aibă domiciliul în judeţul Maramureş. În concurs se pot înscrie atât solişti cât şi formaţii care 
se încadrează în stilurile muzicale din festival. 

Categorii :   metal        
 folk            
 hip – hop 
 pop rock     

Fiecare concurent va avea obligaţia de a concura cu o singură piesă, cover sau 
compoziţie proprie. Nu se admite acompaniament înregistrat negativ, excepţie făcând 
categoria de concurs hip-hop  (concursul este 100% LIVE). 

Ordinea intrării acestora în concurs, se va stabili prin tragere la sorţi. Concurenţii vor respecta 
întocmai precizările organizatorilor cu privire la intrarea în concurs şi repetiţii. 

Data limită  de înscriere a candidaţilor este 26 august 2011. Înscrierile se fac prin trimiterea  
formularului şi a unui demo la adresa de e-mail stc.deis@yahoo.com. Formularul de înscriere 
se obţine prin descărcarea lui de pe pagina www.deis.ro sau prin solicitarea lui la adresa de 
e-mail stc.deis@yahoo.com. Fişele care nu includ datele complete ale concurenţilor, 
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înregistrări audio sau video (fără pretenţii tehnice), nu vor fi luate în considerare. 
Numărul minim de participanţi la fiecare secţiune este de 3, iar numarul maxim de 5. În cazul 
în care nu există minim 3 concurenţi la o secţiune aceasta va fi eliminată din festival. 
Rezultatele preselecţiei vor fi anunţate până în data de 28 august 2011. 

Juriul festivalului va avea în componenţa sa reprezentanţi ai organizatorilor, profesori de 
muzică, artişti ai genului, jurnalişti, personalităţi culturale locale etc. Hotărârea juriului este 
definitivă şi nu poate fi contestată. 

Premii:  
 
Trofeul festivalului “Sound Talent Challenge”  
Premiul I pentru fiecare categorie din concurs 
Premiul Publicului care va fi decis prin vot 
 
Diplome pentru cel mai bun: solist, chitarist, basist, toboşar, etc. 
Diplomă de participare tuturor concurenţilor care nu se regăsesc printre premianţi. 
Nu se acordă premii în bani. 

Obligaţiile participanţilor: Să respecte clauzele Regulamentului festivalului. Orice abatere 
de la regulile impuse de către organizatori, duce automat la eliminarea din concurs. 

Obligaţiile organizatorilor: Să pună la dispoziţie sala de spectacol, să asigure sonorizarea 
evenimentului, să asigure mediatizarea festivalului, să asigure corectitudinea centralizării 
voturilor juriului, să acorde trofee şi diplome. 


