
BASES CONCURSO DE BANDAS ROCK IN RIAN 2022

Dende a organización do Festival Rock in Rian lánzase o II Concurso de Bandas

para grupos emerxentes. As bases para dito concurso son as seguintes:

*Para que se poida levar a cabo dito concurso ten que haber inscritas mínimo 10 bandas

I. PARTICIPANTES

● A idade mínima para participar no concurso é de 18 anos. 

● Poderá participar todo grupo/artista que esté dentro dos estilos Rock, rap ou

similares. 

● Poderá participar calquer grupo con traballos discográficos propios e auto-

editados.

● Non  poderán  participar  no  concurso  aqueles  grupos  que  poseen  na

actualidade contrato discográfico en vigor cunha compañía multinacional.

● Quedará eliminado do concurso calquera grupo que non acepte as presentes

bases. 

II. INSCRIPCIÓN

● A  inscripción  ao  concurso  poderase  realizar  a  través  do  noso  correo

electrónico (festivalrockinrian@gmail.com).

● Débese  mandar  a  proposta  xunto  con un vídeo  para  poder  valorar  cada

participante.

● Os participantes terán que ter rexistrado ou deberán rexistrar un vídeo propio

(imaxe  +  música)  dentro  da  plataforma YOUTUBE.  Este  debe  ser  un

videoclip propio de un tema ou canción propia da banda/artista. Serán válidos

os vídeos dunha soa imaxe, varias imaxes do grupo ou con calquer contido

audiovisual propiedade da banda. 

● NON serán válidos os vídeos que se consideren versións ou copias de outros

artistas. 

● NON serán válidos os vídeos ou cancións que presenten contido xenófobo,

homófobo  ou de calquer  tipo  que atente  contra  a  liberdade  individual  de

outras persoas ou colectivos. 

● O prazo remata o 31 de maio ás 23.59h.
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III. CONCURSO

A votación será popular a través dunha páxina de concursos (easypromosapp.com)

e o período para votar será dende o 13 de xuño ata o 29 de xuño. O gañador será

contactado a través das redes sociais dos mesmos ou por correo electrónico.

IV. LICENCIA DAS OBRAS

● As/Os participantes do concurso responderán personalmente a lexitima titularidade

dos dereitos dos vídeos, imáxenes e música presentadas.  

● A organización do festival poderá utilizar os vídeos, imáxenes e música presentados,

así como as gravacións dos concertos en directo, para a divulgación do concurso e

os seus participantes en calquer medio que se considere oportuno. Para isto, os

participantes no concurso facilitará a éstes os datos, fotos ou información que se

requira. 

● A participación do mesmo implica a concesión na autorización da organización para

incluir as fotos no programa.

V. PREMIO

O premio deste I Concurso de Bandas consistirá no seguinte:

 

GAÑADOR: Actuación no Festival Rock in Rian 2022 + 300€ en metálico.

SEGUNDO FINALISTA: Camisetas do Rock in Rian 2021 para todas e todos os 

participantes. 

VI. ORGANIZACIÓN

A  organización  resérvase  a  facultade  de  interpretación  e  resolución  de  forma

inapelable  de  calquera  circusntacia  non  prevista  nestas  bases.  O  incumplimento  das

obligacións  que  impoñen  as  presentes  bases  poderá  ser  motivo  de  revocación  dos

beneficios  desta  convocatoria.  Para  calquera  duda  ou  consulta:

festivalrockinrian@gmail.com / @festivalrockinrian en Instagram. 
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