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„ŚPIEWAJMY POEZJĘ”

Jury konkursu przyzna
Nagrodę Główną im. Agnieszki Osieckiej dla Najwybitniejszej
Indywidualności
XLI Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych
„Śpiewajmy Poezję”

Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe
„Śpiewajmy Poezję”
niezwykłe spotkanie przyjaciół
oraz miłośników poezji i muzyki

OLSZTYN, 26-28 czerwca 2014

R EG U LA 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.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, które w chwili zgłoszenia
udziału nie ukończyły 25 roku życia.
2. Uczestnikiem konkursu może zostać tylko wykonawca amatorski, dla którego
udział w konkursie jest początkiem drogi artystycznej.
3. Wykonawcy zgłaszający swój udział w konkursie wysyłają przesyłką pocztową
w kopercie:
 wypełnioną i własnoręcznie podpisaną niebieskim tuszem kartę zgłoszenia
(załącznik do regulaminu), zwraca się uwagę na zaznaczenie w karcie
zgłoszenia niezbędnych wymagań technicznych związanych z występem,
 teksty zgłaszanych utworów (po jednym egzemplarzu),
 demo utworów wskazanych w zgłoszeniu na nośniku cyfrowym (wersja
audio lub video) - do celów dokumentacyjnych. Prosimy tu o zwrócenie
uwagi na dobrą jakość techniczną nagrań.

7. Na zgłoszenia czekamy do 16 maja 2014 r. Eliminacje uczestników do
konkursu odbędą się 31 maja 2014 r. (sobota) w Centrum Edukacji i Inicjatyw
Kulturalnych w Olsztynie. Obecność na eliminacjach jest obowiązkowa.
8. Wykonawcy zakwalifikowani do konkursu zobowiązani są do:
 udziału w próbach przygotowujących do udziału w konkursie,
 uiszczenia należności w wysokości 120 zł tytułem odpłatności za udział w
konkursie w nieprzekraczającym terminie do 21 czerwca 2014 r.
 dopełnienia wszelkich formalności związanych z udziałem w konkursie w
nieprzekraczającym terminie do 21 czerwca 2014 r.

NAGRODY
Jury XLI Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” przyzna
Nagrodę Główną im. Agnieszki Osieckiej dla Najwybitniejszej Indywidualności
Spotkań.
Jury może przyznać 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 młodych
wykonawców formalności związanych z wymogami prawa autorskiego.

4. Zespół akompaniujący wykonawcy nie może liczyć więcej niż pięć osób.
Podczas prezentacji na kwalifikacjach można wykorzystać akompaniament,
lecz nagrany wyłącznie przez zespół zgłoszony do udziału w konkursie.

3. Instruktorzy i obserwatorzy uczestniczą w imprezie na zasadach
akredytacji – druk akredytacji dostępny na stronie internetowej
www.spiewajmypoezje.pl (maj/czerwiec 2014 roku)

5. Kwalifikacje nie dotyczą wykonawców zakwalifikowanych do udziału w
Spotkaniach spośród laureatów partnerskich festiwali piosenki na
podstawie decyzji jury (protokół jury jest wymagany).

4. Dane teleadresowe organizatora konkursu:

6. Z udziału w konkursie wykluczeni są wszyscy dotychczasowi laureaci nagród
konkursu Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję”.
Wyróżnienie nie jest traktowane jako nagroda.
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