REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU PIOSENKI TURYSTYCZNEJ
LIMANOWA 2017

ORGANIZATOR:
Limanowski Dom Kultury

1. TERMIN I MIEJSCE:
a. W 2017 roku festiwal odbędzie się w dniu 13 sierpnia w Amfiteatrze w Parku
Miejskim w Limanowej
b. Przesłuchania konkursowe planowane są od godziny 15:00 w dniu 13 sierpnia
2017
c. Koncert laureatów planowany jest od godziny 20:30 w dniu 13 sierpnia 2017 .
2. UCZESTNICTWO:
a. W konkursie mogą wziąć udział: soliści, duety, zespoły
b. Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest wykonanie utworów przy
akompaniamencie muzyki granej na żywo. Organizatorzy nie dopuszczają
podkładów mechanicznych.
3. TEMATYKA UTWORÓW:
a. Prezentowane utwory (nie więcej niż dwa!) powinny mieścić się w kategorii:
o piosenki turystycznej
o piosenki żeglarskiej
o ballady
b. Utwory muszą być wykonane w języku polskim.

4. KATEGORIE:
a. Jury będzie oceniać uczestników w dwóch kategoriach wiekowych :
o do 12 roku życia
o powyżej 12 roku życia
UWAGA !!! Inne utwory odbiegające od w/w tematyki JURY może odrzucić
w trakcie przesłuchań. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, każdy z uczestników
będzie wykonywał tylko jeden utwór.

5. ZGŁOSZENIA :
Przyjmowane będą do dnia 29 lipca 2017 (decyduje data wpłynięcia na poniższy adres
organizatora). Wraz z kartą zgłoszenia prosimy dołączyć dwa utwory w formacie mp3 lub
audio.
Adres do korespondencji :
Limanowski Dom Kultury
Ul. Bronisława Czecha 4
34-600 Limanowa
Mailowo : ofpt@ldk.limanowa.pl

6. JURY W OCENIE KIEROWAĆ SIĘ BĘDZIE:
a. doborem repertuaru i jego wykonaniem (szczególną uwagę zwracać się
będzie na teksty, kompozycje własne, własne aranżacje)
b. walorami wychowawczymi
c. poprawnością wykonania - dykcją
d. ogólnym wyrazem artystycznym

7. WERDYKT JURY JEST NIEPODWAŻALNY

8. ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:
a. dobrą zabawę w doborowym towarzystwie
b. ciekawe nagrody rzeczowe oraz gratyfikacje finansowe
c. możliwość zakwaterowania (do uzgodnienia)
Laureaci festiwalu otrzymają gratyfikacje finansowe na wskazane przez
nich w formularzu zgłoszenia konto bankowe.

9. ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO:
a. ustalania kolejności występów uczestników konkursu
b. zmiany godzin przesłuchań konkursowych oraz godziny koncertu
laureatów

10. PRAWA AUTORSKIE
a. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora
Festiwalu na zasadzie wyłączności swojego wizerunku, utrwalonego
podczas prób i koncertu na fotografiach oraz zapisach wideo. Uczestnicy
Konkursu przekażą Organizatorowi Festiwalu nieograniczone, pod
względem czasowym i terytorialnym, autorskie prawa majątkowe
w zakresie wykorzystania w/w wizerunku w całości i we fragmentach, na
wszelkich polach eksploatacji oraz wyrażają zgodę na wykorzystywanie
przez Organizatora Festiwalu autorskich praw zależnych do form, na
których utrwalono wizerunek, z prawem przenoszenia tego prawa na osoby
trzecie.

Zapraszamy do udziału !

