Regulamin XIV Festiwalu Piosenek Marka Grechuty
„Jeszcze pożyjemy”
21.11.2021.
Organizator: Sławieński Dom Kultury ul. A. Cieszkowskiego 2, 76-100
Sławno tel./fax 59 810 76 70 kom. 793 967 670 e-mail:
sekretariat@sdk.slawno.pl
1. W festiwalu mogą wziąć udział soliści, grupy wokalne lub wokalnoinstrumentalne (do 10 osób). Wszyscy uczestnicy muszą mieć ukończone
16 lat.
2. Każdy uczestnik festiwalu prezentuje do oceny Jury dwa utwory z
repertuaru Marka Grechuty, wybrane z załączonej do regulaminu listy. Ten
sam utwór może być zaśpiewany tylko przez dwóch wykonawców. O
rezerwacji utworu decyduje kolejność zgłoszeń. Aktualny wykaz wolnych
tytułów będzie aktualizowany na stronie internetowej: www.sdk.slawno.pl
3. Jury może w dowolnym momencie przerwać wykonywanie utworu.
4. W festiwalu mogą wziąć udział osoby, które prześlą lub dostarczą
osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dn. 17.11.2021 r.(środa)
wypełnioną kartę uczestnika wraz z podkładem muzycznym audio na
adres Organizatora z dopiskiem Marek Grechuta.
5. Podkłady muzyczne należy przesłać mailem na adres
sekretariat@sdk.slawno.pl z oznaczeniem w nazwie: Imię i nazwisko
uczestnika oraz tytuł utworu. W temacie maila należy zamieścić
informację: „podkłady muzyczne XIII Festiwal Piosenek Marka Grechuty
(Imię i nazwisko uczestnika)”.
6. Liczba uczestników jest ograniczona.
7. O zakwalifikowaniu do udziału, uczestnicy zostaną powiadomieni do
dnia 18.11.2019 r. (czwartek).
7. Wykonawcy wokalni mogą skorzystać z dowolnego akompaniamentu
(pół playback, akompaniament własny, akompaniament zespołu
instrumentalnego) lub wykonania utworu a cappella.
8. W festiwalu nie mogą wziąć udziału laureaci nagrody Grand Prix
poprzednich edycji.

9. Przesłuchania festiwalowe odbędą się dn. 21 listopada 2021 r. o godz.
10.00.
10. W przypadku dużej ilości uczestników Jury może zdecydować o
wykonaniu tylko jednego utworu przez uczestników.
11. Jury po wysłuchaniu wszystkich prezentacji wyłoni finalistów festiwalu.
12. Wykonawcy biorący udział w gali finałowej zobowiązani są do
uczestnictwa w ogłoszeniu wyników festiwalu i wręczeniu nagród.
13. Gala finałowa odbędzie się 21 listopada 2021 r. o godz. 18.00.
14. Jury przyzna nagrody finansowe.
15. Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny.
16.Konsultacje z jurorami odbędą się 21.11.2021, prowadzącym będzie
Przewodniczący Jury.
17. W ramach akredytacji w kwocie 50zł zapewniamy bufet kawowy,
gorący posiłek oraz udział uczestnika w koncercie.
18. Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest dokonanie wpłaty akredytacji
na konto SDK:
Bank Spółdzielczy w Sławnie Nr 15 9317 0002 0000 32482000 0010 do
dnia 17.11.2021 r. (na druku wpłaty, należy podać wszystkie dokładne
dane dotyczące uczestnika).
19. Uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub
instytucji delegującej.
21. Zgłoszenie do festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień
powyższego regulaminu oraz stanowi wyrażenie zgody na publikację
wizerunku, nagrań oraz imienia i nazwiska w celu promocji w mediach,
portalach społecznościowych oraz na stronach internetowych.
22. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie.
23. Regulamin oraz informacja o Festiwalu oraz program szczegółowy
dostępne będą na stronie internetowej www.sdk.slawno.pl.

ANEKS NR 1
DO REGULAMINU XIV FESTIWALU PIOSENEK MARKA GRECHUTY
I. W Regulaminie wprowadza się następujące zmiany:
Zastępuje się treść w punkcie:
8. Laureaci nagrody Grand Prix nie mogą brać udziału w następnej edycji
Festiwalu.
II. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie
III. Aneks wchodzi w życie dnia 04-11-2021 r.

ANEKS NR 2
DO REGULAMINU XIV FESTIWALU PIOSENEK MARKA GRECHUTY
I.
W Regulaminie wprowadza się następujące zmiany:
Zastępuje się treść w punkcie:
2. Każdy uczestnik festiwalu prezentuje do oceny Jury dwa utwory z repertuaru Marka
Grechuty, wybrane z załączonej do regulaminu listy. Ten sam utwór może być zaśpiewany
tylko przez trzech wykonawców. O rezerwacji utworu decyduje kolejność zgłoszeń.
Aktualny wykaz wolnych tytułów będzie aktualizowany na stronie internetowej:
www.sdk.slawno.pl
II. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie
III. Aneks wchodzi w życie dnia 16-11-2021 r.

