Regulamin
I Powiatowego Integracyjnego Festiwalu
Piosenki „RAZEM”
Organizator:
Fundacja „Barwy Kultury”
ul. Żeglarska 2c,
62-510 Konin
KRS 0000822610
Współorganizatorzy:
Powiat Koniński
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
Studio Piosenki Estradowej HIT
Studio Nagrań MEGAFON
Data i miejsce:
Finał I Powiatowego Integracyjnego Festiwalu Piosenki „RAZEM” odbędzie
się 17 listopada 2021r. o godzinie 12:00 w Centrum Kultury i Sztuki Dom Kultury
OSKARD w Koninie przy ulicy Aleje 1-ego Maja 7a.
Warunki uczestnictwa:
W festiwalu mogą wziąć udział mieszkańcy powiatu konińskiego, których
stopień niepełnosprawności potwierdzony jest orzeczeniem lekarskim.
Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku od 6 do 99 lat.
Ilość uczestników jest ograniczona.
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie przez osoby chętne lub ich
opiekunów
• Karty Zgłoszenia (dołączonej do regulaminu),
• Kopi orzeczenia o niepełnosprawności,
• Nagrania video jednej dowolnej piosenki w języku polskim (nagranie nie musi
być profesjonalne, na nagraniu powinno być widoczne conajmniej popiersie
uczestnika)
na adres: fundacjabarwykultury@gmail.com
Uczestnicy mog zgłasza si indywidualnie lub za po rednictwem
plac wek kulturalnych, o wiatowych lub opieku czych.
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ć

ś
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Zgłoszenia można nadsyłać do 24.10. 2021r.

Organizator zaprosi do udziału maksymalnie 15 osób. Każdy uczestnik
zostany dobrany w parę z podopiecznym Fundacji „Barwy Kultury” i weźmie udział
w Mistrzowskich Warsztatach aby wspólnie przygotować prezentację na Finał
Festiwalu.
Udział w warsztatach jest obowiązkowy, o terminie i miejscu uczestnicy
zostaną poinformowani po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.
Udział w konkursie i warsztatach jest bezpłatny.
Koszty ubezpieczenia i dojazdu na warsztaty i festiwal pokrywa uczestnik.
Jury powołane przez organizatorów dokona oceny i wyłoni nagrodzonych.
Ocenie podlegać będzie ogólny wyraz artystyczny, umiejętność współpracy na
scenie, muzykalność, interpretacja i dykcja.
Werdykt Jury jest ostateczny.
Uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki.
Postanowienia końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych (termin,
miejsce bądź odwołanie imprezy bez podania przyczyn)
2. Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator;
3. Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone na osobie lub mieniu
Uczestników w związku z przeprowadzeniem festiwalu, z wyłączeniem
szkód powstałych z winy umyślnej Organizatorów;
FESTIWAL ODBĘDZIE SIĘ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DLA ORGANIZATORÓW
IMPREZ KULTURALNYCH I ROZRYWKOWYCH W TRAKCIE EPIDEMII
WIRUSA SARS-CoV-2 W POLSCE, WYDANYMI PRZEZ MINISTERSTWO
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.
Nieodpłatne wykonywanie obowiązków i przeniesienie praw
1. Uczestnicy, biorący udział w festiwalu, zobowiązują się do wykonywania
wszelkich związanych z festiwalem obowiązków nieodpłatnie.
2. Uczestnicy przekazują prawa związane z wykonaniami artystycznymi na
Organizatorów bez wynagrodzenia, a w szczególności:
w zakresie utrwalania wykonań oraz zwielokrotnienia egzemplarzy
artystycznego wykonania wszelkimi dostępnymi technikami – w zakresie
wprowadzania we wszystkich możliwych formach do obrotu egzemplarzy, na
których utrwalono artystyczne wykonanie i rozpowszechnianie tych występów
w radiu i telewizji, a także na stronach internetowych Organizatorów.

