1 / Organizatorem konkursu dla gitarzystów i basistów który odbędzie się podczas Międzynarodowego Festiwalu Gitarowego Guitar Awards 2014 jest Bemowskie Centrum Kultury w Warszawie oraz Maxi Music Łódź.

2 / Konkurs skierowany jest do basistów i gitarzystów. Udział w konkursie polega na zaimprowizowaniu przez gitarzystę sola do kompozycji przygotowanej przez organizatora, w przypadku basisty chodzi o zaimprowizowanie grove. Osoby, które nie chcą skorzystać z przygotowanego przez organizatora podkładu mogą zgłosić całkowicie własną kompozycję, przy czym nie może ona trwać dłużej niż 4 minuty.

3 / Wszystkie zgłoszenia zostaną zamieszczone na profilu Guitar Awards na kanale YouTube. Dopuszcza się więc zgłoszenia w formacie video, lub w formie pliku audio, w takim przypadku organizatorzy proszą o dołączenie zdjęcia wykonawcy z instrumentem.

4 / Od 14 stycznia do 7 marca organizator będzie przyjmować zgłoszenia i zamieszczać je za pośrednictwem kanału YouTube na stronie festiwalu. Zgłoszenia należy składać na adres email konkurs@guitarawards.eu wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym oraz wykonanym nagraniem uczestnika. 

5/ Organizator zastrzega możliwość nie przyjęcia zgłoszenia konkursowego, szczególnie w następujących przypadkach: braki w formularzu konkursowym, rażąco niska jakość nagrania lub wykonania, część wizualna materiału niezgodna z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.

6 / Do części finałowej, która odbędzie się w dniu 21 marca 2014 podczas Festiwalu Guitar Awards 2014, zostanie zakwalifikowanych 10 gitarzystów oraz 5 basistów. 7 gitarzystów oraz 3 basistów wybierze Profesjonalne Jury, 3 gitarzystów oraz 2 basistów wybiorą internauci podczas głosowania na stronie festiwalu.

7 / Głosowanie internautów przewidziane jest między 25-tym lutego a 7 marca. Wszyscy uczestnicy finałowj części konkursu zostaną ogłoszeni do 10-go marca.

8 / Część finałowa konkursu odbędzie się 21 marca w sali koncertowej Bemowskiego Centrum kultury w Warszawie. Wszystkich uczestników oceniać będzie profesjonalne Jury. Uczestnicy muszą posiadać własne instrumenty, dopuszcza się korzystanie z własnych wzmacniaczy i urządzeń. Uczestnicy mogą korzystać ze wzmacniaczy, które zapewnia na scenie organizator.

9/ Podczas konkursu Jury wybierze laureatów: 3 gitarzystów oraz 2 basistów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w specjalnym koncercie, który odbędzie się 22 marca 2014 w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie. Podczas koncertu zostaną ogłoszone wyniki konkursu oraz zostaną wręczone nagrody laureatom. Warunkiem otrzymania nagrody jest udział w tym koncercie.

10 / Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

11 / Organizator podczas trwania Festiwalu Guitar Awards 2014 zapewnia wszystkim uczestnikom finałowej części konkursu garderobę. Organizator nie zapewnia uczestnikom wyżywienia ani noclegu.

12 / Organizator zastrzega, że terminy podane w regulaminie mogą ulec zmianie. 

