
REGULAMIN XV MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU PIOSENKI WŁOSKIEJ

„LA SCARPA ITALIANA” 02 – 03 LIPCA 2016

1. Festiwal Piosenki Włoskiej odbędzie się w Wyrzysku w dniach 2-3 lipca 2016, a część konkursowa dla solistów, 
zespołów wokalnych i wokalno instrumentalnych w dniu 2 lipca 2016 (sobota) o godz. 11.00. 

2. Miejscem Festiwalu będzie wyrzyski amfiteatr usytuowany w pięknej, naturalnej scenerii.
3. Organizatorzy: 

- Urząd Miejski w Wyrzysku
- Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku
- Powiat Pilski

4. Cele Festiwalu:

- Popularyzacja muzyki i piosenki włoskiej 

- Konfrontacja różnych stylów i gatunków muzyki i piosenki włoskiej

- Prezentacja talentów w mediach

- Promocja wyróżniających się wykonawców
5. Warunki uczestnictwa:

- Uczestnikami Festiwalu mogą być osoby w wieku powyżej 12 lat w tym:
a) Uczniowie wszystkich typów szkół, studenci oraz osoby dorosłe działające 

w szkołach, domach kultury, klubach, świetlicach oraz na własny rachunek (w tym gimnazjaliści).
b) Zespoły wokalno – muzyczne lub wokalne.

- Laureat pierwszego miejsca poprzedniej edycji Festiwalu nie może ponownie wystąpić w konkursie.

Uczestnicy Festiwalu prześlą do dnia 10 czerwca 2016 r. na adres Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku 
(89-300 Wyrzysk, ul. Kościuszki 15) płytę CD lub dysk mp3 z nagraniem jednej piosenki włoskiej wykonanej
w języku polskim lub włoskim,
(piosenkę można przesłać również na adres email ośrodka kultury: akustyk@mgokwyrzysk.pl).

- Komisja kwalifikacyjna dokona przesłuchania nadesłanych materiałów i na tej podstawie zaprosi do udziału 
w Festiwalu w terminie do 17 czerwca 2016 r. wytypowanych wykonawców i zespoły,

- Zakwalifikowane zespoły i soliści wpłacą w dniu imprezy po 100 złotych od osoby jako koszty akredytacji, która 
obejmuje obiad w sobotę, materiały informacyjne, gadżety reklamowe, i inne (istnieje możliwość wystawienia 
rachunku),

- Dla zainteresowanych istnieje możliwość zarezerwowania miejsc hotelowych opłacanych we własnym zakresie. 
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 67 286 27 53.

6. W czasie Festiwalu oceny występujących solistów i zespołów dokona Jury pod przewodnictwem znanej gwiazdy 
polskiej estrady.

8. Program festiwalu oraz imprez towarzyszących zostanie opublikowany na stronie internetowej M-GOK Wyrzysk 
do dnia 30 maja 2016 roku.

9. Nagrody:

- Laureaci Festiwalu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów oraz sponsorów 
Festiwalu.

10. Postanowienia końcowe: 

- Wykonawcy występują zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organizatorów,

- Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu,

- Organizatorzy zapewniają: profesjonalne nagłośnienie, odtwarzacz CD/mp3,

- Zespoły i soliści wykonują jedną piosenkę włoską w języku polskim lub włoskim i przyjeżdżają z 
własnym podkładem lub zespołem,

- Jury zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu i jego werdykt jest ostateczny.
11. Podstawowe informacje:

Wszelkich informacji na temat Festiwalu udziela:
- Biuro Festiwalu:  
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku, ul. Kościuszki 15, tel. 67 286 27 53; 

mailto:akustyk@mgokwyrzysk.pl


Do dyspozycji jest także telefon komórkowy kierownika organizacyjnego Festiwalu Magdalena Smełsz tel. 
728 865 493.

Informacja w Internecie na http://www.mgokwyrzysk.pl/  e-mail: akustyk@mgokwyrzysk.pl 
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