
REGULAMIN I TRANSGRANICZNEGO FESTIWALU PIOSENKI 

TURYSTYCZNEJ I OGNISKOWEJ 

 

ORGANIZATOR:  

Stowarzyszenie Carpe diem, ul. Gronostajowa 15, 72-002 Dołuje,   

tel. 604 196 198 59, e-mail: stowarzyszeniecarpediem20@gmail.com 
 

DATA WYDARZENIA:  

21.05.2022 r., godz. 12.15 – 14.15 
 

MIEJSCE IMPREZY:  

Korty Tenisowe Family Garden, ul. Daniela 19, 72-002 Dołuje 
 

CEL KONKURSU:  

- popularyzowanie piosenki turystycznej i ogniskowej w środowisku dzieci 

   i młodzieży, 

- inspirowanie dzieci i młodzieży do rozwijania swoich talentów w zakresie 

   piosenki turystycznej,  

- integracja dzieci i młodzieży z terenu województwa zachodniopomorskiego 

  i Meklemburgi-Pomorza Przedniego.  
 

ZASADY UCZESTNICTWA:  

Do konkursu zapraszamy zespoły, duety i solistów w wieku 10 – 24 lata  

z województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii- Pomorza Przedniego. 

Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie i wykonanie dwóch piosenek 

o tematyce turystycznej/ogniskowej opartych o teksty własne lub obce. Czas obu 

utworów nie może przekroczyć 8 min. W przypadku dużej liczby zgłoszeń 

uczestnicy zostaną poproszeni o wykonanie jednej piosenki.  

Wykonawca może korzystać z półplaybacku lub z akompaniamentu osoby 

towarzyszącej. Piosenki mogą być wykonywane w języku polskim, niemieckim 

lub ukraińskim. 

Skan pisemnego zgłoszenia, zawierającego imienny skład wykonawców, dane 

teleadresowe, tytuły piosenek oraz ich autorów, oraz nazwisko opiekuna  

(w przypadku osób niepełnoletnich) prosimy kierować na adres mailowy: 

stowarzyszeniecarpediem20@gmail.com (w tytule wiadomości proszę wpisać  

„I Transgraniczny Festiwal Piosenki Turystycznej i Ogniskowej”) w terminie 

 do 16 maja 2022r. do godz. 15.00.  Karta zgłoszenia stanowi zał. nr 1.  

Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest prawidłowe wypełnienie karty 

zgłoszenia oraz zgody na publikowanie wizerunku i terminowe przesłanie jej 

do Organizatora. 
 

OCENA:  

- dobór tekstów, 

mailto:stowarzyszeniecarpediem20@gmail.com
mailto:stowarzyszeniecarpediem20@gmail.com


- intonacja,  

- emisja i dykcja, 

- ogólny wyraz artystyczny. 

Oceny piosenek zaprezentowanych podczas Festiwalu  dokona Komisja 

powołana przez organizatora.  

Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.  
 

NAGRODY:  

I miejsce – 750,00 zł, 

II miejsce – 500,00 zł, 

III miejsce: 250,00 zł, 

Nagroda publiczności: 250,00 zł.  

Dyplomy i nagrody rzeczowe dla uczestników Festiwalu.  
 

SPRAWY ORGANIZACYJNE:  

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.  
 

Wszyscy uczestnicy festiwalu wyrażają zgodę na bezpłatną rejestrację występu 

 i umieszczenie nagrania w różnych materiałach informacyjnych, promocyjnych, 

wykorzystania ich w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się 

do rozpowszechniania w celu związanym z promocję lub działalnością 

Organizatora. 
 

Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na: 

- wykorzystania ich nazwisk, imion, wieku i wizerunku w akcjach 

informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z działalnością 

Stowarzyszenia Carpe diem, 

- przetwarzania danych dla potrzeb Festiwalu zgodnie z obowiązującym prawem. 
 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, 

zmiany lub odwołanie Festiwalu z przyczyn od niego niezależnych lub roszczenia 

stron trzecich w stosunku do wykonywanych utworów. 
 

Organizator zastrzegają sobie prawo wyłączności w interpretacji niniejszego 

regulaminu. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 
 

UWAGI KOŃCOWE; 
 

Prosimy o zwrócenie uwagi na swoje rzeczy osobiste (w szczególności 

przedmioty wartościowe). Za rzeczy pozostawione bez nadzoru organizator nie 

odpowiada.  
 

Wszystkie pytania i wątpliwości należy przesyłać na adres: 

stowarzyszeniecarpediem20@gmail.com 

 


