REGULAMIN PRZEGLĄDU PIOSENKI „POCIĄG DO PIOSENKI”
organizowanego w ramach: 5 Festiwalu Piosenki Turystycznej i Poetyckiej
„Pociąg do Piosenki”
(Wagonowe Tra La La Ciuchci Expres Ponidzie)
ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie

Inicjatyw

Społecznych

i

Kulturalnych

„Pro

Persona” z

siedzibą

w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9/328.
CELE PRZEGLĄDU:


promowanie i propagowanie piosenki poetyckiej, turystycznej i studenckiej,



konfrontacja dokonań twórczych różnych wykonawców,



możliwość pokazania się młodych zespołów przed szerszą publicznością,



promowanie walorów turystycznych Ziemi Jędrzejowskiej.
MIEJSCE I TERMIN:



Jędrzejów, zabytkowa parowozownia na stacji Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej,



2 września 2016 roku.
POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Konkurs ma formę otwartą i skierowany jest zarówno do amatorów jak i
profesjonalistów, tworzących własne autorskie kompozycje z kręgu piosenki
poetyckiej, turystycznej i studenckiej.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie do 22 sierpnia 2016 na adres e-mail:
konkurs@wagonowe.pro-persona.pl karty zgłoszeniowej wraz z wymaganymi
materiałami.


Zgłoszenie powinno zawierać:
o

czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową dostępną na stronie przeglądu,

o

nagranie w formacie mp3 – (2 utwory zawarte w karcie zgłoszeniowej),

o

teksty piosenek wraz z funkcjami na gitarę oraz autorami słów i muzyki.

3. Zgłoszenie wysłane drogą elektroniczną uważane jest za przyjęte, jeżeli zgłaszający
otrzyma od Organizatorów potwierdzenie jego przyjęcia w ciągu 7 dni od dnia
wysłania zgłoszenia.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru i nie dopuszczenia ze względów
merytorycznych jak i technicznych wykonawcy zgłoszonego do konkursu.
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5. W celu usprawnienia pracy przy konkursie, a także umożliwienia spokojnego udziału
w nim zgłoszonym wykonawcom Organizatorzy w okresie do końca upływającego
terminu nadsyłania zgłoszeń przeprowadzą selekcję zgłoszeń.
6. Do 25 sierpnia 2016 roku na stronie internetowej wagonowe.pro-persona.pl zostanie
opublikowana lista zakwalifikowanych do konkursu wykonawców.
7. Wykonawcy zakwalifikowani do konkursu wykonują dwie zgłoszone w karcie
zgłoszeniowej piosenki – koniecznie w języku polskim. Niedopuszczalna jest zmiana
utworów.
JURY:
Prezentowane utwory wysłucha i oceni powołane przez Organizatorów jury. Skład jury
zostanie opublikowany na stronie internetowej www.wagonowe.pro-persona.pl w terminie do
20 sierpnia 2016 roku.
NAGRODY:
1. Dla wyróżnionych w konkursie „Wagonowe Tra La La – Pociąg do Piosenki”
przewidziane są nagrody finansowe oraz nagroda honorowa: Brązowy, Srebrny, oraz
Złoty Tender.
2. Laureaci konkursu są zobowiązani uczestniczyć w koncercie wieczornym bez
wypłacania dodatkowych wynagrodzeń. W przypadku nie spełnienia powyższego
warunku, nagrody zdobyte przez laureatów pozostają w dyspozycji Organizatorów.
ŚWIADCZENIA DLA WYKONAWCÓW:
Organizatorzy zapewniają:


profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie,



noclegi (dla wykonawców i osób towarzyszących): z piątku (02.09) na sobotę (03.09)
– proszę zabrać śpiwory.



wyżywienie (dla wykonawców i osób towarzyszących):

Organizatorzy nie zapewniają:


zwrotu kosztów podróży dla wykonawców i osób towarzyszących,



piecyków basowych, gitarowych oraz perkusji na scenie – każdy zespół powinien
posiadać swoje wyposażenie w tym zakresie.

POZOSTAŁE UWAGI:
1. Uczestnicy Przeglądu „Pociąg do Piosenki” udzielają nieodpłatnej licencji
Organizatorowi na: nagranie, odtwarzanie, wprowadzanie do obrotu, przetwarzanie,
publiczne odtwarzanie w tym utrwalanie i wydawanie na wszystkich nośnikach w
czasie nieograniczonym piosenek prezentowanych w czasie konkursu, oraz koncertu
laureatów, a także wizerunków wykonawców.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
3. Organizatorzy proszą o rozpowszechnienie informacji o konkursie w swoim
środowisku twórczym.
ORGANIZATORZY

