
 

 

REGULAMIN 
VIII Festiwalu Piosenek Andrzeja Zielińskiego 

pod patronatem honorowym Andrzeja Zielińskiego 
 

I.ORGANIZATOR 
Centrum Kultury w Gdowie oraz Gmina Gdów  
II. UCZESTNICY 

1. Festiwal adresowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.  
2. Uczestnicy prezentują się w następujących kategoriach wiekowych: 

a) szkoły podstawowe: I kat.: kl. I-III, II kat.: kl. IV-VI, III kat.: kl. VII-VIII, 
b) szkoły średnie i dorośli: IV kat. 
III. FORMY PREZENTACJI 

1) solista, duet, trio (podkład muzyczny), 
2) solista (jednocześnie wokal i instrument), duety wokalno-instrumentalne (wokalista 

+ instrumentalista), 
3) zespoły wokalno-instrumentalne (wokalista + 2 lub więcej instrumentalistów), 
4) chóry. 

Wykonawcy prezentują jeden utwór autorstwa Andrzeja Zielińskiego i jeden utwór 
dowolnie wybrany (z podkładem muzycznym lub muzyką na żywo). 
Szczególnie preferowane będą nowatorskie aranżacje.  
IV. ELIMINACJE 
Eliminacje polegają na przesłaniu nagrania zgłoszeniowego do Organizatora. 
Na nagranie zgłoszeniowe składa się płyta DVD lub plik przedstawiający Uczestnika/ów 
wykonujących „na żywo” jedną piosenkę z repertuaru Andrzeja Zielińskiego (dopuszczalny 
akompaniament, półplaybacki lub śpiew a capella). Nagranie zgłoszeniowe powinno 
zawierać obraz i dźwięk. Utwór powinien być nie krótszy niż 2 minuty i nie dłuższy niż 6 
minut. Zgłoszenie niespełniające warunków określonych w Regulaminie może nie być 
rozpatrywane. Eminacje konkursowe zostaną przeprowadzone w terminie 18-19 listopada 
2019 r. O zakwalifikowaniu poszczególnych Uczestników do Etapu Finałowego zdecyduje Jury 
powołane przez Organizatora. O wynikach eliminacji Wykonawcy zostaną powiadomieni 
najpóźniej do dnia 21 listopada 2019 r. telefonicznie lub mailowo. Informacja ukaże się 
również na stronie internetowej Centrum Kultury w Gdowie www.ck.gdow.pl 
V. ZGŁOSZENIA I TERMINY 
1. Aby dokonać zgłoszenia Uczestnika/ów należy wypełnić i przesłać kartę zgłoszenia, 
która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu wraz z nagraniem zgłoszeniowym w  
nieprzekraczalnym terminie do 14 listopada 2019 roku. 
Formy wysyłki: 
-pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ck.gdow.pl  
-tradycyjną pocztą na adres: Centrum Kultury w Gdowie; 32-420 Gdów 398 (decyduje data 
wpłynięcia przesyłki do Organizatora). 
2. Etap finałowy Festiwalu z udziałem Andrzeja Zielińskiego odbędzie się 29 
listopada 2019 r. o godz. 16.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury w Gdowie. 
 

VI. ZASADY UCZESTNICTWA – ETAP FINAŁOWY 
1. Podczas etapu finałowego uczestnicy wykonują utwór z repertuaru Andrzeja Zielińskiego 
przesłany do Organizatora w etapie eliminacji oraz jeden utwór dowolnie wybrany. 
2. Centrum Kultury zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy oraz obsługę techniczną 
podczas etapu finałowego na podstawie dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia.   
Nie zapewnia się żadnych elementów scenograficznych oraz instrumentów muzycznych poza 
fortepianem elektronicznym. 
3. Centrum Kultury zastrzega sobie wyłączne prawo ustalania kolejności prezentacji 
uczestników podczas etapu finałowego. 
4. Zdobywca Grand Prix etapu finałowego VIII Festiwalu Piosenek Andrzeja 
Zielińskiego po ogłoszeniu wyników, prezentuje się przed festiwalową 
publicznością wspólnie z Andrzejem Zielińskim. 
VII. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 
1.Koszty przejazdu i ubezpieczenia  zarówno eliminacji jak i etapu finałowego pokrywają 
instytucje delegujące lub uczestnicy indywidualnie. 
2.Uczestnik biorąc udział w Festiwalu udziela nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na  
wykorzystanie zdjęć i nagrań , na których jest zarejestrowany jego wizerunek oraz głos  
Centrum Kultury w Gdowie (promocja Festiwalu i relacja z ósmej edycji). 
3.Biorąc udział w Festiwalu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację danych 
osobowych do celów statutowych Centrum Kultury (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. O 
ochronie danych osobowych Dz.U. 1997 Nr.133.poz.883). 
4.Wszelkie interpretacje zasad uczestnictwa w eliminacjach jak i etapie finałowym leżą w 
gestii Organizatora - Centrum Kultury w Gdowie. 
VIII.OCENA UCZESTNIKÓW ETAPU FINAŁOWEGO 

1. Prezentacje etapu finałowego  są oceniane przez powołane przez Organizatora Jury. 
Od strony formalnej Jury zwróci uwagę na stopień zaawansowania warsztatowego, 
wyraz artystyczny, interpretację i aranżacje prezentowanych utworów.   

2. W skład komisji oceniającej wejdą profesjonalni twórcy pod przewodnictwem   
Andrzeja Zielińskiego.  

 
IX. INFORMACJE O ORGANIZATORZE 
 

Centrum Kultury w Gdowie 
32-420 Gdów 398 

tel. (12) 251-43-67 wew. 23  
www.ck.gdow.pl 

sekretariat@ck.gdow.pl 
 

Zapraszam serdecznie: 
 

Wioleta Chmiela - Dyrektor Centrum Kultury w Gdowie   
 
 


