
JURA SENIOR FESTIVAL – PORĘBA 2019

REGULAMIN FESTIWALU
ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Studio ART w Porębie

Partnerzy Festiwalu:

PARTNERZY:

PATRONAT HONOROWY BURMISTRZ MIASTA PORĘBA

TERMIN i MIEJSCE:
06.10.2019r, SALA WIDOWISKOWA MOK W PORĘBIE
ul. Mickiewicza 2, 42 – 480 Poręba

godz.15.00 – Otwarcie Festiwalu
godz.15.15 – Przesłuchania Konkursowe
godz.18.00 – Obrady Jury / Poczęstunek
godz.18.30 – Ogłoszenie wyników / Wręczenie nagród

INFORMACJE i WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Festiwal skierowany jest do solistów i zespołów senioralnych 

 działających na terenie województwa śląskiego. 
W festiwalu mogą wziąć udział soliści, zespoły, chóry, koła

gospodyń wiejskich. Soliści oraz członkowie zespołów muszą
mieć ukończone 50 lat (nie dotyczy instruktorów). 

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów.

Warunkiem udziału jest wypełnienie i dostarczenie karty
zgłoszenia do dnia 27 września 2019r. Karta powinna zostać

wysłana w formie tradycyjnej na adres:
Stowarzyszenie Studio ART, 42-480 Poręba, ul. Walentego

Roździeńskiego 64 
lub w formie e-mail na adres:

stowarzyszeniestudioart@gmail.com
Zgłoszenie do udziału w Festiwalu oznacza zgodę na

przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku
w celu publikacji materiałów informacyjnych, promocyjnych, 

a także realizacji przedsięwzięcia;
Kolejność występów będzie zamieszczona na stronie

https://www.facebook.com/Studio-ART
oraz będzie wysłana do każdego podmiotu wykonawczego na

adres meilowy podany w karcie zgłoszeń. 

Organizatorzy zapewniają uczestnikom Festiwalu obsługę
techniczną – nagłośnienie i oświetlenie.

Organizatorzy nie zapewniają instrumentów.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży, ubezpieczenia 

i pobytu uczestników Festiwalu. 

Komisję Jury stanowią osoby niezwiązane z uczestnikami
festiwalu. Oceny członków są tajne, a werdykty Jury są
ostateczne. Wyniki będą ogłoszone w dniu festiwalu. 

Każdy podmiot wykonawczy otrzyma wyróżnienie oraz Jury
przyzna trzy nagrody /I, II, III miejsce i Grand Prix/  które

będą wręczone w dniu festiwalu.

REPERTUAR:
Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania

dwóch dowolnie wybranych piosenek rozrywkowych
w języku polskim.  

Dopuszcza się możliwość użycia podkładu muzycznego na CD
lub pendrive. W celu uniknięcia problemów technicznych

należy przesłać podkład do dnia 27 września 2019r., na adres:
stowarzyszeniestudioart@gmail.com   

Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.
Nie ma możliwości zmiany repertuaru. Podczas festiwalu

należy wykonywać utwory podane w karcie zgłoszeń.
Niezastosowanie się do niniejszego Regulaminu powoduje

dyskwalifikację.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w
konkursie zgłoszeń niespełniających wymogów niniejszego

Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania,

unieważnienia lub przesunięcia terminów konkursu
w każdym czasie.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się
przepisy Kodeksu cywilnego.

Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do
Organizatora.

KONTAKT:

Szczegółowych informacji udziela koordynator festiwalu
Karol Hadrych

tel. 504 545 182
karolhadrych@gmail.com   

PATRONAT MEDIALNY:
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