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OLSZTYN, 27-29 czerwca 2013 

 

Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe 

„Śpiewajmy Poezję” 

niezwykłe spotkanie przyjaciół 

oraz miłośników poezji i muzyki 

 

http://www.spiewajmypoezje.pl/


 

R E GU L A M I N  
 

Spotkania Zamkowe są imprezą ogólnopolską, której celem jest: 

 prezentacja różnorodnych form interpretacji poezji, dla których 

tworzywem wykonawczym jest muzyka; 

 zachęcanie młodych twórców do poszukiwań artystycznych; 

      w dziedzinie szeroko rozumianej kultury słowa; 

 konfrontacja dokonań twórczych kompozytorów, poetów i wykonawców 

poezji śpiewanej i piosenki literackiej. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1.  Wykonawcy zgłaszający indywidualnie swój udział w Spotkaniach  

     Zamkowych zobowiązani są do nadesłania pod adresem Biura Spotkań 

     w terminie do 17 maja 2013 roku: 

 wypełnionej i własnoręcznie podpisanej karty zgłoszenia (załącznik do 

regulaminu); 

 tekstów trzech utworów; 

 demo utworów wskazanych w zgłoszeniu na nośniku cyfrowym (wersja 

audio lub video); 

    Uwaga: prosimy o zwrócenie uwagi na dobrą jakość techniczną nagrań.  

 

2. Finałowe kwalifikacje uczestników odbędą się w Centrum Edukacji 

    i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie 25 maja 2013 r. (sobota),  

    od godz. 11.00 do godz. 16.00.  

 

3. Zespół akompaniujący nie może liczyć więcej niż pięć osób. 

    Podczas prezentacji na kwalifikacjach można wykorzystać wcześniej nagrany 

    akompaniament (półplayback). 

   

4. Kwalifikacje nie dotyczą wykonawców zakwalifikowanych do udziału w    

    Spotkaniach spośród laureatów partnerskich festiwali piosenki literackiej, na    

    podstawie decyzji jury, przy udziale przynajmniej jednego członka Rady  

    Artystycznej Spotkań; 

 

5. Z udziału w konkursie wykluczeni są wszyscy laureaci nagród Ogólnopolskich    

    Spotkań  Zamkowych „Śpiewajmy Poezję”. 

 

 

6. Zakwalifikowani wykonawcy zobowiązani są do: 

 udziału w próbach przygotowujących do udziału w konkursie,  

 zaznaczenia w karcie zgłoszenia niezbędnych wymagań  

     technicznych związanych z występem, 

   uiszczenia należności w wysokości 100 zł tytułem odpłatności za udział w 

konkursie.  

 

NAGRODY 

      Jury XL Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję”  

      przyzna: 

 Nagrodę Główną im. Agnieszki Osieckiej dla najwybitniejszej 

indywidualności Spotkań; 

 inne nagrody i wyróżnienia.  

 

ZASADY ORGANIZACYJNE 

1.  Wykonawcom zakwalifikowanym do koncertów konkursowych 

     organizatorzy zapewniają:   

 noclegi; 

 środki techniczne umożliwiające prezentację utworów. 
 

2.  Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypełnienie przez  

      wykonawców formalności związanych z wymogami prawa  

      autorskiego. 
 

3.   Instruktorzy i obserwatorzy uczestniczą w imprezie na zasadach  

      akredytacji – druk akredytacji dostępny na stronie internetowej  

      www.spiewajmypoezje.pl (maj/czerwiec 2013 roku) 
 

4.   Wszelkich informacji dotyczących XL Ogólnopolskich Spotkań  

      Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” udzieli:  

       Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych 

       ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn 

       tel.  89 513 17 36 

       fax. 89 526 89 99 

       www.spiewajmypoezje.pl  

http://www.spiewajmypoezje.pl/
http://www.spiewajmypoezje.pl/

