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MARK TWAIN INTERNATIONAL SCHOOL 

prezinta 

 

 

2nd Edition 

 

A SCHOOL ROCK BAND COMPETITION / FESTIVAL DE MUZICA ROCK PENTRU TINERI 

Data desfasurarii: Duminica, 19 iunie 2022, 12.00 – 24.00 

Locul desfasurarii: The Pub Universitatii - Bucuresti, România 

 

REGULAMENT FESTIVAL 2022 | FISA DE INSCRIERE  

 si DECLARATII ANGAJAMENT 

Un eveniment organizat de: Mark Twain International School 

Parteneri principali: TVR, Radio Romania Bucuresti FM, Maximum Rock, The Pub Universitatii, 

German Quality Entertainment, Zeedo, Hashtag Productions 

În colaborare cu: institutii de resort 
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REGULAMENT FESTIVAL 

 

 

OBIECTIVUL FESTIVALULUI 

Festivalul este o manifestare culturală aflată la cea de-a II-a ediţie si are ca scop promovarea muzicii 

contemporane rock in toate formele sale, precum si cultivarea calităților artistice și creativ-muzicale ale 

artiștilor care interpreteaza muzica contemporana din familia rock (rock, rock & roll, pop-rock, blues rock, 

country rock, hard rock, rock alternativ) din invatamantul preuniversitar, elevi cu varste intre 9 si 19 ani. 

Acest festival este organizat la nivel național, cu scopul de a le oferi tinerilor prilejul de a avea contact cu 

scena intr-un mediu placut si sigur, si de a cunoaste astfel personalitati de marca din lumea muzicii (artisti 

interpreti, muzicieni compozitori, critici, realizatori radio-tv, profesori de specialitate, reprezentanti ai caselor 

de discuri, ingineri de sunet si lumina, tehnicieni de scena etc). Totodata, publicul si specialistii din domeniu 

pot descoperi în tânăra generație, noi talente ce trebuie să fie susținute ca să evolueze și să devină noii 

reprezentanți ai muzicii contemporane rock românești, fiind dedicat, IN MOD SPECIAL trupelor rock din licee. 

 

SECTIUNI ALE FESTIVALULUI 

Festivalul cuprinde 2 sectiuni care se vor desfasura in aceeasi zi: 

- SECTIUNEA SOLO: INTERPRETARE VOCALA sau INSTRUMENTALA (instrumente de concurs – chitara sau 

percutie/tobe) 

- SECTIUNEA TRUPE ROCK / POP-ROCK. 

 

ETAPA DE ÎNSCRIERE 

Condiții de participare și modalități de înscriere: 

Vârsta minimă este de 9 ani. 

Vârsta maximă este de 19 ani. Se admite in mod exceptional si inscrierea trupelor care au in componenta lor 

membri studenti, cu varsta de pana la 21 de ani, dar in urmatoarele conditi: vocalistul si jumatate + 1 din 

membrii trupei sa se incadreze cu varsta pana la 19 ani impliniti.  

Înscrierea se poate face pana la data 5 iunie 2022, prin poștă electronică pe adresa de email: 

contact@battleofthebands.ro 

Telefon informatii inscrieri: +40 724 000 170 

Toti artistii participanti trebuie sa fie scolarizati in institutii de invatamant preuniversitar din Romania (scoli 

si licee de stat, scoli si licee private, case de cultura, studiouri si cluburi de muzica inregistrate). 

mailto:contact@battleofthebands.ro
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Inscrierea in concurs pe email trebuie sa cuprinda urmatoarele in format digital: 

- Fișa de înscriere completata; 

- Informatii despre cele 2 piese obligatorii pe care le vor interpreta artistii in concurs: din care o piesa din 

repertoriul romanesc si o piesa din repertoriul international, de maxim 4 min./piesa. Se vor aprecia 

compozitiile personale. Piesele se vor trece in fisa de inscriere. În aceeași sectiune, 2 sau mai multi 

concurenți nu vor cânta aceeași piesă. Primul înscris are prioritate. 

- O filmare (pe mail / wetransfer / link youtube) sau o inregistrare audio cu interpretarea unei piese a 

solistului sau trupei inscrise (nu neaparat una din melodiile din concurs); 

- Copie după certificatul de naștere sau cartea de identitate; 

- Copie după carnetul de elev, vizat pentru anul școlar 2021-2022; 

- Fotografie (rezolutie buna) artist solo / trupa; 

- Declarația angajament semnată de părinte sau concurent. 

 

PRESELECȚIA 

Preselecția se va face in perioada 6-10 iunie 2022, pe baza dosarului de inscriere. Cei selectați de juriu vor 

primi mesaj (pe mail sau telefon) din partea organizatorilor. 

Fiecare sectiune va cuprinde maxim 20 concurenți. 

Lista concurenților, cu ordinea intrării în concurs va fi afișată pe 11 iunie 2022: 

- pe site-ul festivalului Crossroads Battle of the Bands 2022: www.battleofthebands.ro 

- pe pagina de Facebook a festivalului: Crossroads Battle of the Bands Bucharest 

- pe Instagram: crossroads_battleofthebands 

Ordinea intrarii in concurs se va face in ordinea punctajului obtinut in preselectie. Toate detaliile se vor 

publica pe retelele de comunicare. 

 

FAZA FINALĂ 

Interpreții se vor prezenta în concurs cu piesa în varianta negativ orchestral pe suport digital și VOCE LIVE 

sau INSTRUMENT LIVE pentru prima sectiune SOLO si cu trupa LIVE pentru a doua sectiune TRUPE ROCK. 

In ziua concursului se va interpreta pe scena dotata cu un setup de backline. Se vor adapta accesorii care 

sunt suplimentare set-up-ului montat. Toata partea de logistica se va comunica si stabili in perioada 13-15 

iunie 2022. 
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Programul evenimentului se va afisa in data de 15 iunie 2022 pe retelele de comunicare. 

Concurenții admiși în finală vor trimite până la data de 15 iunie 2022 acordul compozitorului sau declarația 

părintelui pentru melodia pe care o vor interpreta în concurs. 

 

JURIUL 

Juriul va fi format din compozitori, realizatori radio-tv, interpreți consacrați, ziariști, profesori de specialitate, 

precum și reprezentanți ai organizatorilor. Juriul va fi afisat pe retelele de comunicare incepand cu data de 

23 mai 2022. 

La jurizare se va ţine cont de: 

- calități vocale și interpretative (intonație, claritate timbrală) 

- prezență scenică, look 

- originalitate  

Decizia juriului este irevocabilă. 

 

PREMIEREA 

- MARELE TROFEU CROSSROADS B.O.B. – Premiu in bani 3 000 RON 

- TROFEU SPECIAL AL JURIULUI – Premiu in bani 2 000 RON 

- PREMIUL I, II, III – câte unul pentru fiecare secțiune 

- MENȚIUNI - câte 2 pentru fiecare SECTIUNE 

- PREMII SPECIALE 

- DIPLOME DE PARTICIPARE 

* În caz de egalitate, se vor face departajari prin concurs. 

** Premiile I (nespecificate in regulament) pot fi acordate în servicii, în baza deciziei juriului care este 

incontestabilă. 

Toti concurenții vor primi diplome de participare. 

Premiile se dau doar personal. 
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SPECIFICATII 

Organizatorii concursului își rezervă dreptul de a utiliza înregistrările audio/video a pieselor, în vederea realizării 

materialelor de publicitate a concursului, fără a asigura pentru acest lucru nici un drept material concurenților. 

Orice alt detaliu legat de prezentarea piesei în concurs, dintre interpret și compozitor/textier, NU privește organizatorul, 

respectiv juriul și se va reglementa între aceștia (compozitor-textier-interpret).  

Cheltuielile de transport, precum și cele de cazare și masă sunt suportate de către concurenți. 

Înscrierea și participarea în competiție implică acceptarea regulamentului de concurs.  

Prin completarea fișei de înscriere, confirmați că ați luat la cunoștință Regulamentul festivalului și Regulile de protecție 

pentru buna desfășurare a evenimentului. Asigurăm buna desfasurare prin prezenta echipei organizatorilor la 

eveniment, prin companii de paza de specialitate, si prin reguli de protectie, siguranta si respectarea tuturor măsurilor 

de interactiune civilizata, de igienă și de distanțare socială. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a promova înainte de desfăşurarea concursului, în timpul şi după finalizarea acestuia, 

prin prezentări în spaţii publice sau presă, radio şi televiziune în scopuri necomerciale evenimentul şi participanţii 

Prelucrarea datelor cu caracter personal precum: nume, prenume, adresă, data naşterii, telefon, mail, CI, paşaport, 

imagine, înregistrare a vocii artistului participant, sunt prelucrate în conformitate cu normele prevăzute de Regulamentul 

General privind Protecția Datelor. În acest sens, datele sunt prelucrate strict în scopul organizării și desfășurării 

evenimentului, a publicității evenimentuluii pentru atragerea de public sau a documentării evenimentului. Temeiurile 

legale aplicabile acestor prelucrări sunt în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. b, c, f, (încheierea și executarea contractului, 

obligația legală și interesul legitim al operatorilor). Pentru orice alte informații referitoare la prelucrările de date vă 

rugăm consultați politica de prelucrare a datelor a Mark Twain International School sau să ne contactați la 

adresa: dpo@marktwainschool.ro. 

Promovarea se va face prin reţeaua Palatelor şi Cluburilor Copiilor, prin Inspectoratele Școlare, prin Casele de Cultură 

Scolare, precum şi prin alte canale de mediatizare specializate și prin rețele de socializare. 

Regulamentul poate fi modificat până în data de 10 iunie 2022. 

Insistăm ca înainte de completarea fișei de înscriere să consultați Regulamentul festivalului de pe site-ul 

www.battleofthebands.ro 

Pentru informații suplimentare puteți contacta Directorul artistic al festivalului – Event Manager: Florenta Marin la tel. 

0724.000.170 sau prin e-mail la: contact@battleofthebands.ro 

Accesul trupelor de muzica rock și al suporterilor acestora este liber, gratuit și încurajat deplin prin eforturile 

organizatorilor (in masura locurilor disponibile). 

În așteptarea participării la festival, vă asigurăm de întreaga noastră stimă. 

 

Directori MTIS / Organizatori Crossroads B.O.B.,  

Anca Macovei Vlasceanu si Dan Macovei Vlasceanu 

Mark Twain International School 

Manager de eveniment Crossroads B.O.B., 

Florenta Marin 

mailto:dpo@marktwainschool.ro
http://www.battleofthebands.ro/
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CROSSROADS, BATTLE of the BANDS 2022, 2nd Edition 

SCHOOL ROCK BAND COMPETITION / FESTIVAL DE MUZICA ROCK PENTRU TINERI 

Duminica, 19 iunie 2022 – Bucuresti, România 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

 

NUME ŞI PRENUME ELEV PARTICIPANT ______________________________________________________ 

DATA NAŞTERII ____________________ NUME DE SCENA _______________________________________ 

ŞCOALA/LICEU/ŞCOALA DE MUZICA _________________________________________________________ 

CLASA (AN SCOLAR 2021-2022) _______________ AN DE STUDIU INSTRUMENT _____________________ 

DATE DE CONTACT: TEL. ____________________ ADRESĂ E-MAIL ________________________________ 

SECTIUNEA DIN CONCURS I. SOLO (voce, chitara sau tobe – va rugam sa specificati) SAU II. TRUPE ROCK  

(va rugam sa specificati si numele trupei): _____________________________________________________ 

REPERTORIU: 

1. ROMANESC. COMPOZITOR ______________________________________________________________ 

TITLUL PIESEI _________________________________________________ DURATA _______________ 

2. INTERNATIONAL. COMPOZITOR __________________________________________________________ 

   TITLUL PIESEI _________________________________________________ DURATA _______________ 

NUME SI PRENUME PROFESOR / COORDONATOR TRUPA ________________________________________ 

DATE DE CONTACT PROFESOR / COORD. (TEL. SI EMAIL) _______________________________________ 

SEMNATURA PROFESOR /COORDONATOR ____________________________________________________ 

* Fișa de înscriere se completează obligatoriu cu MAJUSCULE. 

** Pentru trupe se completeaza in continuare datele personale si de contact ale fiecarui component, numele 

fiind insotit si de DENUMIREA TRUPEI. 
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NUME ŞI PRENUME ELEV PARTICIPANT _____________________________________________________ 

DATA NAŞTERII ____________________ NUME DE SCENA _____________________________________ 

ŞCOALA/LICEU/ŞCOALA DE MUZICA ________________________________________________________ 

CLASA (AN SCOLAR 2021-2022) _______________ AN DE STUDIU INSTRUMENT ____________________  

DATE DE CONTACT: TEL. ____________________ ADRESĂ E-MAIL _______________________________ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NUME ŞI PRENUME ELEV PARTICIPANT _____________________________________________________ 

DATA NAŞTERII ____________________ NUME DE SCENA _____________________________________ 

ŞCOALA/LICEU/ŞCOALA DE MUZICA ________________________________________________________ 

CLASA (AN SCOLAR 2021-2022) _______________ AN DE STUDIU INSTRUMENT ____________________  

DATE DE CONTACT: TEL. ____________________ ADRESĂ E-MAIL _______________________________ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NUME ŞI PRENUME ELEV PARTICIPANT _____________________________________________________ 

DATA NAŞTERII ____________________ NUME DE SCENA _____________________________________ 

ŞCOALA/LICEU/ŞCOALA DE MUZICA ________________________________________________________ 

CLASA (AN SCOLAR 2021-2022) _______________ AN DE STUDIU INSTRUMENT ____________________  

DATE DE CONTACT: TEL. ____________________ ADRESĂ E-MAIL _______________________________ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NUME ŞI PRENUME ELEV PARTICIPANT _____________________________________________________ 

DATA NAŞTERII ____________________ NUME DE SCENA _____________________________________ 

ŞCOALA/LICEU/ŞCOALA DE MUZICA ________________________________________________________ 

CLASA (AN SCOLAR 2021-2022) _______________ AN DE STUDIU INSTRUMENT ____________________  

DATE DE CONTACT: TEL. ____________________ ADRESĂ E-MAIL _______________________________ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NUME ŞI PRENUME ELEV PARTICIPANT _____________________________________________________ 

DATA NAŞTERII ____________________ NUME DE SCENA _____________________________________ 

ŞCOALA/LICEU/ŞCOALA DE MUZICA ________________________________________________________ 

CLASA (AN SCOLAR 2021-2022) _______________ AN DE STUDIU INSTRUMENT ____________________  

DATE DE CONTACT: TEL. ____________________ ADRESĂ E-MAIL _______________________________  
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DECLARATIE DE ANGAJAMENT PENTRU PARTICIPANTII MINORI 

Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………………………………………………………………… domiciliat/a in  

localitatea ……………………….…. strada ………………………………………. nr………… bl………… ap…. sector….….. 

judet…………………………… identificat/a cu B.I/C.I. seria…………….…, nr…………………………………………………, 

telefon……………………………………. email……………………………………………, in calitate de parinte/tutore legal  

al MINORULUI/MINOREI …………………………………………………………………………………………………………..…… 

Prin prezenta, declar ca trimitind formularul de inscriere, sunt de acord cu regulamentul festivalului si cu conditiile 

impuse de organizatori. 

Ma oblig sa am fata de membrii juriului, organizatori,concurenti, apartinatorii acestora, personalul tehnic implicat in 

concurs sub orice forma, un comportament decent,controlat. 

Ma oblig sa nu comentez defaimator sub nici o forma deciziile juriului cunoscand faptul ca ma expun posibilitatii de a 

fi tras la raspundere pe cale legala . Ma oblig sa respect deciziile juriului. Declar ca in momentul in care am expediat 

fisa de inscriere cunosc toate prevederile REGULAMENTULUI si le accept. 

DECLAR pe proprie raspundere, cunoscand ca declaratiile false sunt pedepsite potrivit art. 326 Cod Penal ca imi asum 

deplina raspundere pentru minorul/minora , permit participarea acestuia la FESTIVALUL CROSSROADS  din data de 

19 IUNIE 2022 si imi asum responsabilitatea pentru orice incident si vatamare pe care ar suferi-o minorul/minora din 

cauza lipsei de supraveghere adecvate precum si pentru orice prejudiciu sau paguba cauzata de catre minor din culpa 

sa Organizatorului sau oricaror alte persoane fizice sau juridice in cadrul concertului. renunt la orice pretentii financiare 

sau de alta natura de la societatea organizatoare precum si de la reprezentantii acesteia in cazul in care minorul/minora 

ar suferi o vatamare din cauza lipsei de supraveghere in timpul evenimentului. 

Declar ca sunt de acord ca secventele filmate si/sau imaginile fotografiate cu minorul sa fie lipsite de drepturi de autor 

si sunt de acord sa cedez toate drepturile asupra materialelor editate sau needitate catre organizatori. In aceasta 

calitate, organizatorii sunt indreptatiti inclusiv sa le retransmita sa le comunice public sa le afiseze in orice mod 

considera de cuviinta,inclusiv dar fara a se limita la a fi postate pe pagina de internet a evenimentului, facebook, 

instagram etc cat si a partenerilor din proiect, exclusiv in scop de promovare a evenimentului. Prezentul acord este 

valabil in conditiile in care sunt respectate drepturile si libertatile minorului,demnitatea acestuia precum si dreptul la 

propria imagine. 

Declar ca am fost informat in ceea ce priveste drepturile persoanelor fizice in ceea ce priveste protectia datelor cu 

caracter personal si libera circulatie a acestora. (GDPR). Totodata imi exprim acordul, privind prelucrarea datelor cu 

caracter pesonal atat ale minorului aflat sub tutela mea, cat si ale subsemnatului, denumite generic ”datele” atat de 

catre organizator cat si de catre orice imputernicit al acestuia. 

Imi exprim acordul in mod expres si neechivoc cu privire la posibilitatea organizatorilor de a putea folosi datele cu 

caracter personal din supravegherea video, din motive de securitate, pentru a putea urmări incidentele, pentru a 

preveni și a raporta infracțiunile săvârșite in timpul desfasurarii evenimentului. In aceasta situatie, aceste date vor fi 

transmise tertilor. – de ex companii de asigurare, autoritati judiciare etc. 

Declar, de asemenea, ca am luat la cunostinta de conditiile specific impuse de catre organizatorul CROSSROADS 

continute in regulamentul aplicat evenimentului, si ma angajez sa asigur deplina respectare a acestora. 

Numarul de telefon la care pot fi contactat/a………………………………………………………………………… 

Parinte/Tutore: Nume in clar si semnatura …………………………………………………………………………… 

Data …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Se va scoate la imprimanta se va semna, apoi se va trimite odata cu fisa de inscriere. 

 



9 
 

 

 

DECLARATIE-ANGAJAMENT CONCURENT MAJOR 

Subsemnatul ....................................................................................................................................... 

Posesor al CI Seria ............... Nr.................... CNP ............................................................................... 

In calitate de CONCURENT ................................................................................................................... 

Prin prezenta, declar ca trimitind formularul de inscriere , sunt de acord cu regulamentul festivalului si cu 

conditiile impuse de organizatori. 

Ma oblig sa am fata de membrii juriului, organizatori,concurenti, apartinatorii acestora, personalul tehnic 

implicat in concurs sub orice forma, un comportament decent,controlat. 

Ma oblig sa nu comentez defaimator sub nici o forma deciziile juriului cunoscand faptul ca ma expun 

posibilitatii de a fi tras la raspundere pe cale legala . 

Ma oblig sa respect deciziile juriului. 

Declar ca in momentul in care am expediat fisa de inscriere cunosc toate prevederile REGULAMENTULUI si 

le accept. 

Declar ca sunt de acord ca secventele filmate si/sau imaginile fotografiate sa fie lipsite de drepturi de autor 

si sunt de acord sa cedez toate drepturile asupra materialelor editate sau needitate catre organizatori. In 

aceasta calitate, organizatorii sunt indreptatiti inclusiv sa le retransmita sa le comunice public sa le afiseze 

in orice mod considera de cuviinta,inclusiv dar fara a se limita la a fi postate pe pagina de internet a 

evenimentului, facebook, instagram etc cat si a partenerilor din proiect, exclusiv in scop de promovare a 

evenimentului.  

Declar ca am fost informat in ceea ce priveste drepturile persoanelor fizice in ceea ce priveste protectia 

datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora. (GDPR). Totodata imi exprim acordul, privind 

prelucrarea datelor cu caracter pesonal. 

Imi exprim acordul in mod expres si neechivoc cu privire la posibilitatea organizatorilor de a putea folosi 

datele cu caracter personal din supravegherea video, din motive de securitate, pentru a putea urmări 

incidentele, pentru a preveni și a raporta infracțiunile săvârșite in timpul desfasurarii evenimentului. In 

aceasta situatie, aceste date vor fi transmise tertilor. – de ex companii de asigurare, autoritati judiciare etc. 

Declar, de asemenea, ca am luat la cunostinta de conditiile specific impuse de catre organizatorul 

CROSSROADS continute in regulamentul aplicat evenimentului, si ma angajez sa asigur deplina respectare 

a acestora. 

_____________________________________________________________________________________ 

(nume, prenume, semnatura) 

 

Se va scoate la imprimanta se va semna, apoi se va trimite odata cu fisa de inscriere. 

 


