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Regulamin Festiwalu Młodych Talentów  

Kategoria: ZESPOŁY MUZYCZNE 

Dąbie, dn. 9 czerwca 2013 r. 

 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”. 

2. Festiwal jest imprezą jednodniową i odbywa się 9 czerwca 2013 r. w Dąbiu. 

 

§2. Cele festiwalu 

1. Festiwal ma charakter konkursowy i przeznaczony jest dla młodzieżowych zespołów 

wykonujących szeroko rozumianą muzykę rozrywkową. 

2. Prezentacja umiejętności wokalnych i wokalno-instrumentalnych artystów. 

3. Aktywizowanie młodych artystów do wspólnego działania i efektywnego spędzania 

wolnego czasu. 

4. Doskonalenie warsztatu artystycznego. 

 

§3. Zasady konkursu 

1. Udział w Festiwalu mogą wziąć 8-10 osobowe zespoły  muzyczne składające się  

z dzieci i młodzieży do 18 roku życia.  

2. Dopuszcza się możliwość udziału w Festiwalu zespołu muzycznego, w skład którego 

wchodzą również osoby dorosłe ale tylko w przypadku gdy co najmniej 50% zespołu 

stanowią osoby określone w §3 ust.1 niniejszego regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia do Festiwalu jednego zespołu 

muzycznego z każdej gminy członkowskiej Lokalnej Grupy Działania – decyduje  

o tym kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy z danej gminy nie zgłosi się żaden zespół 

dopuszcza się możliwość występu więcej niż jednego zespołu muzycznego  

z innej gminy. 

4. Uczestnicy Festiwalu są zobowiązani do przygotowania maksymalnie 15 minutowego 

występu artystycznego. 

5. Organizatorzy nie zapewniają instrumentów. 
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6. Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną (w formie wypełnionego  

i podpisanego skanu formularza zgłoszeniowego) na adres e-mail: 

fundusze@wielkopolskawschodnia.pl lub drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie 

„Wielkopolska Wschodnia”, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk, w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 24 maja 2013 roku. 

7. W formularzu zgłoszeniowym należy podać tytuły wykonywanych utworów. 

8. Zabrania się zmiany repertuaru bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie 

organizatorów, nie później jednak niż do dnia 03.06.2013 r. 

9. Zabrania się wykonywania utworów z playbacku. 

10. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez opiekuna zespołu 

11. Zespoły dojeżdżają na miejsce Festiwalu na własny koszt wraz z opiekunami. 

12. Kolejność występów będzie wyłoniona drogą losowania. 

13. Organizatorzy Festiwalu zapewniają: 

a) zabezpieczenie techniczne (scena, nagłośnienie, oświetlenie) 

b) posiłek dla uczestników festiwalu 

 

§4. Jury 

1. Uczestnicy będą oceniani przez Jury powołane przez Organizatora 

2. Ocenie Jury podlegać będzie: 

a) dobór repertuaru (1-10 pkt) 

b) umiejętności wokalne (1-10 pkt) 

c) interpretacja utworów (1-10 pkt) 

d) dynamika wykonania (1-10 pkt) 

e) ogólne wrażenie artystyczne (1-10 pkt) 

       Maksymalna ilość punktów do zdobycia – 50 pkt 

3. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. 
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§5. Nagrody 

1. Zwycięzcy Festiwalu otrzymają nagrody w postaci sprzętu elektronicznego: 

a) za zajęcie I miejsca: Keyboard; 

b) za zajęcie II miejsca: Gitara elektryczna; 

c) za zajęcie III miejsca: Gitara akustyczna 

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian i interpretacji postanowień 

niniejszego regulaminu. 

2. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem wszelkie niejasności rozstrzyga 

Organizator Festiwalu. 

3. Wszelkich informacji udziela: Marcin Kaliszak – pracownik Biura Stowarzyszenia 

„Wielkopolska Wschodnia” tel. 664 031 617; (063) 245 18 58, 

e-mail: fundusze@wielkopolskawschodnia.pl 
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