
OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z TEKSTEM „FORMA” 

REGULAMIN 

 

CEL FESTIWALU 

Celem festiwalu jest popularyzacja piosenki artystycznej, literackiej i aktorskiej 

oraz promocja talentów wokalnych. 

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki z Tekstem FORMA jest 

Miejski Dom Kultury w Barcinie, ul. Artylerzystów 13, 88 – 190 Barcin. 

2. Festiwal odbędzie się w 27 czerwca 2017 r. w budynku Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Barcinie, ul. Artylerzystów 13, Barcin, woj. kujawsko – pomorskie. 

3. W festiwalu mogą wziąć udział soliści oraz zespoły powyżej 15 roku życia, 

wykonując dwa utwory. 

4. Warunkiem udziału w Festiwalu jest uiszczenie akredytacji w wysokości   

20 PLN od każdego uczestnika, płatnej na konto bankowe do dnia 9 czerwca 

(w tytule przelewu należy wpisać akredytacja Forma) oraz przesłanie 

wypełnionej karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik do niniejszego 

regulaminu lub do pobrania ze strony www.mdkbarcin.com.pl 

6. Organizatorzy dopuszczają możliwość towarzyszenia instrumentów 

muzycznych oraz podkładów CD. 

7. Nie dopuszcza się korzystania z pełnego playbacku. 

8. Ramowy program festiwalu: 

9.00 – 11.00 – próby 

12.00 – 15.00 – przesłuchania konkursowe 

15.00 – 16.00 – przerwa obiadowa 

19.00 – werdykt i koncert galowy laureatów  

oraz koncert finałowy: BIESIADA BARDÓW – wystąpią: Kuba Sienkiewicz, 

Bogusław Nowicki, Marek Stefankiewicz 

9. Kolejność prezentacji ustala organizator. 

10.Wykonawca wyraża zgodę na rejestrację i emisję radiową i telewizyjną. 

11. Organizator zapewnia nagłośnienie i oświetlenie sceny. 

12. Program może ulec zmianie w przypadku dużej liczby zgłoszeń. 

 

JURY I NAGRODY 

Jury przyzna następujące nagrody: 

Grand Prix – nagroda pieniężna wysokości 1500 PLN 



I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1000 PLN, 

II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 750 PLN, 

III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 500 PLN, 

oraz wyróżnienia. 

Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

2. Osobą odpowiedzialną za kontakt z uczestnikami jest Milena Grobelska,  

tel. 52 353 93 90, kom. 669 820 243. 

3. Wypełnione karty zgłoszenia należy nadesłać najpóźniej do 9 czerwca br. 

na adres: 

Miejski Dom Kultury 

ul. Artylerzystów 13, 88 – 190 Barcin 

lub 

m.grobelska@o2.pl (w tytule wiadomości proszę wpisać FORMA) 

 

Nr konta bankowego:  

BS Barcin 97 8167 0008 0000 0244 2000 0001 

 


