REGULAMIN
„ DĘBICA ŚPIEWA - I POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI MŁODZIEŻOWEJ”
Organizator
1. Organizatorem I Powiatowego Festiwalu Piosenki Młodzieżowej, zwanym dalej
Konkursem jest Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” przy ul. Transportowców 5
w Dębicy.
2. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

powiatu dębickiego prezentujących dowolne gatunki muzyczne.
3. Celem Konkursu jest promocja utalentowanej młodzieży powiatu dębickiego,
popularyzacja amatorskiej twórczości muzycznej, kształtowanie wrażliwości
artystycznej i kulturalnej oraz stworzenie możliwości występu na profesjonalnej
scenie w Klubie Muzycznym Meduza.
4. Organizator zaprasza do współudziału w organizacji jednostki samorządu
terytorialnego, podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne, które chcą wnieść swój
wkład rzeczowy, finansowy bądź organizacyjny w przygotowanie i realizację
Konkursu.
Czas i miejsce
1. Finał Konkursu odbędzie się 12 grudnia br. w Dębicy w Klubie Muzycznym Meduza
przy ul. Sportowej 28
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany daty finału Konkursu z przyczyn
losowych.
Uczestnicy konkursu
1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie powiatu dębickiego ze szkół
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, którzy posiadają ważną legitymację szkolną.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie przez zespół/solistę karty
w terminie do 31 października br. Karta zgłoszenia dostępna będzie na stronie
www.uwierzwsiebie.pl
3. Uczestnik może brać udział tylko w jednej z kategorii wyróżnionej w konkursie, jako
solista lub zespół (członek zespołu).

4. Organizator dopuści do rywalizacji zespoły, w których maksymalnie dwie osoby
wchodzące w skład zespołu (z wykluczeniem wokalisty zespołu) nie są uczniami szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Dobór repertuaru
1. Utwór reprezentowany przez Uczestnika powinien być zaśpiewany w języku polskim.
2. Dopuszczalna jest własna twórczość Uczestnika.
3. Tekst piosenki zgłoszonej do Konkursu nie może zawierać wulgaryzmów i treści
rasistowskich.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru na Finał Konkursu.
Jury
1. Organizator powołuje Jury według własnego uznania.
2. Zadaniem Jury jest wyłonienie 7 solistów oraz 5 zespołów, którzy wezmą udział
w Finale Konkursu.
3. Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Jury
może zmienić ilość uczestników zakwalifikowanych do półfinału oraz Finału
Konkursu.
4. Jury oceniać będzie:
- walory głosowe, muzykalność oraz techniczne umiejętności operowania głosem,
- interpretacje i ogólny wyraz artystyczny,
- dobór repertuaru.
Przebieg konkursu
1. Etap I – (1-31 października 2008) nadsyłanie zgłoszeń. Do 4 listopada Organizator
zamieści na stronie www.uwierzwsiebie.pl listę zakwalifikowanych uczestników
Konkursu, wraz z terminem i miejscem przesłuchań.
2. Etap
II
–
(10-30
listopada)
przesłuchania
półfinał
konkursu.
W trakcie przeglądu zespół/solista powinien zaprezentować jeden utwór, w czasie
nieprzekraczającym 10 minut.
3. Ogłoszenie finalistów Konkursu nastąpi najpóźniej do 4 dni po ostatnich
przesłuchaniach. Pełna lista finalistów zostanie zamieszczona na stronie
www.uwierzwsiebie.pl
Postanowienia organizacyjne
1. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, pomoc techniczną i akustyczną.
2. Finalista ma obowiązek stawić się na konsultacje przed finałem Konkursu oraz
uczestniczyć w próbie, która odbywać się będzie w miejscu i czasie wyznaczonym
przez Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru piosenek, jakie zaprezentują uczestnicy
Finału.
4. Festiwal z przyczyn niezależnych od Organizatora może być w dowolnym momencie
odwołany.
5. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania ani
wyżywienia uczestników.
6. Z racji ograniczeń czasowych podczas przesłuchań, nie przewiduje się możliwości
korzystania z własnych wzmacniaczy oraz perkusji. Zespoły posiadające specjalne
wymagania odnośnie sprzętu zobowiązane są ująć je w karcie zgłoszenia.

Nagrody
1. Nagrody przyznaje Jury konkursowe Festiwalu.
2. W skład Jury konkursowego wchodzi 5 osób powoływanych przez Organizatora.
3. Ustala się następujące nagrody regulaminowe:
- kategoria solista:
- nagroda główna dla miejsca 1, 2, 3 i 4- nagranie wspólnej płyty w studio nagrań
(każdy solista nagra jedną piosenkę),
- nagroda publiczności - bon 300 zł do wykorzystania w jednym ze sklepów muzycznych,
- wyróżnienie Jury - bon 200 zł do wykorzystania w jednym ze sklepów muzycznych.
- kategoria zespół
- nagroda główna dla miejsca 1 i 2- nagranie wspólnej płyty w studio nagrań
(każdy zespół nagra jedną piosenkę),
- nagroda publiczności - bon 300 zł do wykorzystania w jednym ze sklepów muzycznych,
- wyróżnienie Jury - bon 200 zł do wykorzystania w jednym ze sklepów muzycznych.
4. Zastrzega się możliwość zmiany listy nagród.
5. Wyniki zostaną ogłoszone w trakcie Festiwalu Finałowego.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie kwestie nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
2. Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu przez Organizatora

