XIII Festiwal Piosenki „Wschodami Gwiazd”
Bytów, 17-18.05.2019 r.
REGULAMIN
W festiwalu mogą brać udział soliści / amatorzy / nie mogą brać udziału
uczniowie i absolwenci wydziałów wokalnych szkół artystycznych. Przez trzy lata
nie mogą brać udziału wykonawcy, którzy zajęli pierwsze miejsca i Grand Prix.
Zakwalifikowani soliści będą oceniani w kategoriach :
1. 6 - 10 lat (do 4 klasy SP)
2. 11 - 15 lat (klasy 5-8 SP i gimnazja)
3. 16 lat i więcej

ZASADY REGULAMINU:

Na eliminacje wstępne każdy uczestnik przygotowuje jeden dowolny utwór w
języku polskim, dostosowany do wieku wykonawcy.
2. Po zakwalifikowaniu, uczestnicy z II i III kategorii zobowiązani będą wybrać
i przygotować dodatkowo utwór z repertuaru Andrzeja Rybińskiego ze spisu
udostępnionego na stronie www.bck-bytow.pl (spis zostanie udostępniony
30.04.2019, obowiązuje zasada kto pierwszy ten lepszy, utwory należy
zarezerwować telefonicznie). Podczas konkursu wykonawcy kategorii II i III
wykonywać będą oba utwory.
3. Wykonawcy może towarzyszyć akompaniator, chórki lub podkład muzyczny,
półplayback.
4. Organizatorzy zapewniają profesjonalną aparaturę nagłaśniającą.
5. Uczestnicy nieletni przyjeżdżają z opiekunami.
6. Wszelkie koszty, związane z przyjazdem i pobytem na festiwalu oraz
akompaniament lub podkłady muzyczne, zapewnia zgłaszająca placówka
kultury.
7. Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z podpisaną klauzulą RODO oraz
nagranie demo należy dostarczyć- dosłać na adres Bytowskie Centrum
Kultury, 77-100 Bytów, ul. Wojska Polskiego 12, do 19 kwietnia 2019 r.
DECYDUJE DATA WPŁYNIĘCIA KARTY DO NASZEJ PLACÓWKI! Karty
mogą
wpływać
także
e-mailem na
adres naszej placówki
sekretariat@bck-bytow.pl
8. Informację o zakwalifikowaniu do festiwalu organizatorzy wyślą e-mailem
na adresy podane w karcie zgłoszenia w dniu 30.04.2019r.
(zakwalifikowaniu uczestnicy zobowiązani będą dostarczyć podkłady
do ORGANIZATORA do dnia 10 maja 2019r.)
9. Solistów oceniać będzie profesjonalne JURY, któremu przewodniczyć
będzie znany artysta- ANDRZEJ RYBIŃSKI
10. Przesłuchania rozpoczną się o godz. 10.00 w BCK, ul. W. Polskiego 12. Po
przesłuchaniach jury wyłoni laureatów konkursu.
11. Drugi dzień festiwalu rozpocznie się warsztatami muzycznymi dla
laureatów. Odbędą się także próby z profesjonalnym zespołem Andrzeja
1.

Rybińskiego, z którym laureaci festiwalu wykonywać będą utwory
artysty podczas koncertu galowego.
12. Kolejność występów konkursowych ustala organizator.
13. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do konkursu zobowiązany jest
wpłacić akredytację w wysokości 40 zł. (w tym posiłek)
14. Chętnym
uczestnikom festiwalu organizatorzy mogą pomóc w
zarezerwowaniu noclegu.
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
16. Występujemy także z prośbą o udostępnienie informacji, dotyczących
naszego festiwalu wszystkim, którzy mogliby wziąć w nim udział.
Festiwal współfinansowany z budżetu Gminy Bytów i Starostwa
Powiatowego.

