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KARTA ZGŁOSZENIOWA Festiwalu Piosenki Artystycznej 2017„ Marzeniogranie” 

Kartę zgłoszeniową należy wypełnić w całości, drukowanymi literami.  

Imię, nazwisko, wiek 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

Adres zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wykonywany repertuar (tytuł, autor, kompozytor) 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….…… 

Zaznacz właściwą odpowiedź 

o Podkład muzyczny w formacie mp3 

o Akompaniament grany na żywo, podać instrument………………………………………………………………………………..     

Instytucja patronująca, adres,  

 …………………………………………………………...................................................................................................................... 

Instruktor- imię, nazwisko  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy, e-mail instytucji bądź instruktora 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez organizatorów Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza Luboń 2016 nagrań 

audio, video oraz zdjęć wykonanych podczas prób i koncertów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

karcie zgłoszenia dla potrzeb Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r 

                                                                                   …………………………………………………………………………………………………Data i podpis uczestnika 



Regulamin Fes�walu Piosenki Artystycznej 2017 „ Marzeniogranie”

Organizator 

1) Organizatorem Fes�walu jest Dom Kultury w Rybniku- Boguszowicach  przy współpracy z Biurem Europosła pana Bolesława Piechy. 

 Czas i miejsce

1) Fes�wal odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r. 

2) Miejscem odbywania się Fes�walu jest sala widowiskowa Domu Kultury w Rybniku- Boguszowicach, ul. Plac Pokoju 1, 44-251

Cele Fes�walu 

1) Fes�wal ma charakter konkursu otwartego z podziałem na solistów i zespoły w kategoriach: 

    - gimnazjum, 

    - szkoły ponadgimnazjalne z terenu Gminy Rybnik. 

2) Pomoc wokalistom w podnoszeniu kwalifikacji artystycznych.

3) Prezentacja i promocja dorobku wybitnych twórców polskiej piosenki.

4) Wymiana doświadczeń uczestników.

5) Promocja polskiej piosenki odkrytej na nowo – w nowych własnych aranżacjach.

Warunki uczestnictwa

1) Każdy z wykonawców przygotowuje dwa utwory w języku polskim: jeden z gatunku piosenki artystyczno - aktorskiej,  

     zaś drugi utwór o dowolnym charakterze.

2) Zgłoszenia wykonawców/zespołów (zespół max do 3 osób)  przyjmowane będą do dnia  20 kwietnia 2017 r. 

3) Zgłoszenie z wypełnionym formularzem i z 2 podkładami  w formacie mp3 należy nadesłać na adres mailowy : dkboguszowice@gmail.com

     do dnia 20 kwietnia 2017 r. Przesyłanie podkładów nie jest konieczne w przypadku wykonywania podkładu na żywo na własnym instrumencie.

4) Nie rozpatrywane będą zgłoszenia kandydatów nie zawierające wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, 

     który jest integralną częścią Regulaminu Fes�walu. 

5) Kolejność prezentacji solistów/zespołów pojawi się na stronie Domu Kultury w Rybniku- Boguszowicach  do dnia  25 kwietnia 2017 roku.  

6) Przesłuchań dokona Jury powołane przez organizatora Fes�walu.

Przebieg Fes�walu

1) Zakwalifikowane osoby/zespoły zostaną zaproszone drogą mailową do zaprezentowania się na żywo podczas Fes�walu 

    dnia 27 kwietnia 2017 r, od godz. 10.00.  

2) Zwycięzców wyłoni profesjonalne Jury Fes�walu.

3) Program Fes�walu może być wzbogacony imprezami towarzyszącymi takimi jak: dodatkowy koncert, występy gości.

4) Zwycięzcy zobowiązują się do występu w koncercie finałowym na zakończenie Fes�walu w dniu 27 kwietnia  2017 r. o godz. 17.00.

 Postanowienia organizacyjne

1) Organizator zapewnia pomoc techniczną w zakresie nagłośnienia/akustyki zgodnie 

     z zapotrzebowaniem zawartym w formularzu zgłoszeniowym. 

2) Uczestnicy Fes�walu Muzycznego wyrażają zgodę na dokumentowanie ich twórczości 

     oraz wykorzystanie nagranych materiałów  do celów marke�ngowych i promocji Fes�walu.

3) Organizator nie ponosi kosztów związanych z przejazdem, natomiast zapewnia słodki poczęstunek.

 Nagrody

1) Nagrodą główną jest kilkudniowy wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli dla zwycięzców Fes�walu.

2) Nagrody przyznaje Jury konkursowe Fes�walu.  

3) W skład Jury Fes�walu wchodzi 5 osób powołanych przez Organizatora. 

4) Jury przyzna nagrody, które zostaną wręczone podczas koncertu finałowego na zakończenie Fes�walu. 

5) Nagrodzeni zobowiązani są do podpisania protokołu odebrania nagród.

Postanowienia końcowe

1) Wszelkie kwes�e nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

2) Zgłoszenie do udziału w Fes�walu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.

27 kwietnia 2017 r.

F e s t i w a l P i o s e n k i A r t y s t y c z n e j

Patronat honorowy nad fes�walem objął Poseł 

do Parlamentu Europejskiego Bolesław Piecha
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