IX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej „SpłyWarka”
Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej” w Warce
ul. Długa 3, 05-660 Warka
Tel. +48 6672270, e-mail: dworek@dworek.warka.pl, www.dworek.warka.pl

www.SplyWarka.pl

REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI
I. ORGANIZATOR
Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej” w Warce, ul. Długa 3, 05-660 Warka
II. WSPÓŁORGANIZATORZY
1.
2.
3.
4.
5.

Zespół „Ostatnia Paczka”
Dariusz Rączka
Piotr Mrozowski
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
Kemping nad Pilicą

III. PATRONATY, PARTNERZY i SPONSORZY FESTIWALU
Patroni Honorowi, Patroni Medialni, Partnerzy i Sponsorzy Festiwalu znajdują się w Załączniku nr 1 do
Regulaminu.
IV. CELE FESTIWALU

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tegoroczna edycja Festiwalu i Konkursu odbywa się pod hasłem „700 nut na 700-lecie Warki” dla
uczczenia wielkiego jubileuszu miasta przypadającego w roku 2021.
Popularyzacja utworów oraz promocja artystów reprezentujących nurt piosenki poetyckiej
i turystycznej.
Prezentacja wartościowych, oryginalnych trendów w kulturze muzycznej, wspieranie debiutujących
wykonawców.
Promocja wykonawców biorących udział w „SpłyWarce” poprzez prezentację ich autorskich
utworów w mediach współpracujących z Festiwalem.
Inspirowanie młodych artystów oraz ich edukacja muzyczna poprzez prezentację warsztatu oraz
bezpośredni kontakt z uznanymi twórcami biorących udział w Festiwalu.
Konfrontacja osiągnięć oraz wymiana doświadczeń.
Upowszechnienie piosenki autorskiej, poezji śpiewanej, piosenki turystycznej wśród mieszkańców
Warki i turystów.
Prezentacja oferty Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, promocja miasta jako turystycznej perły
Mazowsza oraz ważnego ośrodka turystyki kajakowej.
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V. TERMIN I MIEJSCE FESTIWALU
Festiwal wraz z konkursem odbędzie się 24 lipca 2021 roku.
• Prezentacje konkursowe - Centrum Edukacyjno-Muzealne przy Muzeum im. Kazimierza
Pułaskiego (Warka, ul. K. Pułaskiego 24)
• Koncert laureatów - scena plenerowa „Kempingu nad Pilicą” (Warka, ul. Nowy Zjazd 6)
VI. PROGRAM FESTIWALU
•
•
•

20.06.2021 r. – Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu (decyduje data wpływu zgłoszenia)
05.07.2021 r. – Publikacja na stronie internetowej Organizatora podmiotów ostatecznie
zakwalifikowanych do prezentacji konkursowych
24.07.2021 r.
Centrum Edukacyjno-Muzealne przy Muzeum im. K. Pułaskiego, ul. Pułaskiego 24
o 09:00 – Rozpoczęcie prób mikrofonowych
o 11:00 – Rozpoczęcie przesłuchań konkursowych
o 14:00 – Zakończenie przesłuchań konkursowych
Scena plenerowa Kemping nad Pilicą, ul. Nowy Zjazd 6
o17:00 – Oficjalne otwarcie Festiwalu
o17:05 – Ogłoszenie wyników konkursu oraz koncert laureatów
o18:30 – Spływ na byle czym rzeką Pilicą (wydarzenie towarzyszące, z głosowaniem
publiczności)
o19:15 – Koncert - Piotr Bukartyk duet/zespół
o20:45 – Wręczenie nagród w konkursie Spływ na byle czym rzeką Pilicą
o21:00 – Koncert - The Nierobbers
o22:30 – Zakończenie Festiwalu

VII. FORMY KWALIFIKACJI I WARUNKI UCZESTNICTWA
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Konkurs Piosenki przy IX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Turystycznej „SpłyWarka”
przeznaczony jest dla wykonawców będących laureatami podobnych Festiwali, rekomendowanych
przez uznanych twórców, dziennikarzy, rozgłośnie radiowe, bezpośrednio zaproszonych przez
Organizatora Festiwalu (w tym podczas XII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki im. Wojtka
Belona „Niechaj zabrzmi Bukowina”, którego organizator jest partnerem konkursu), wszystkich
wykonawców powyżej 16 roku życia.
Zgłoszenia powinny zawierać:
• Wypełnioną kartę zgłoszeniową (załącznik nr 2 do regulaminu)
• Zdjęcie wykonawcy / zespołu
• Nagranie trzech utworów do oceny przez komisję kwalifikacyjną (poczta elektroniczna, przez
internetowe
serwisy
typu
wetransfer.com,
przeslijto.pl
(na
adres
gik.dworeknadlugiej@gmail.com) lub przesłanie płyty/nośnika USB - niekoniecznie studyjne,
w formacie mp3, nie więcej niż 10MB każdy utwór);
• Teksty piosenek do oceny przez komisję kwalifikacyjną (poczta elektroniczna);
W dniu przesłuchań konkursowych 24 lipca 2021 roku każdy uczestnik (każda osoba z zespołu)
zakwalifikowany do konkursu zobowiązany będzie do podpisania oświadczeń związanych z RODO.
Zgłoszenia należy wysłać na adres: Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej” w Warce,
ul. Długa 3, 05-660 Warka lub e-mailowo na: gik.dworeknadlugiej@gmail.com z dopiskiem:
Konkurs Piosenki IX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej „SpłyWarka”. Jeśli zgłoszenie
wraz
z plikiem muzycznym zostanie wysłane mailowo należy telefonicznie potwierdzić dotarcie maila
do Organizatora.
Termin nadesłania zgłoszeń - do 20.06.2021 r. (liczy się data dostarczenia zgłoszenia do
Organizatora, nie data stempla pocztowego).
W prezentacjach konkursowych wystąpią wykonawcy zakwalifikowani do festiwalu przez komisję
kwalifikacyjną Organizatora. Wyjątkiem są podmioty zaproszone bezpośrednio przez Organizatora
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do udziału w konkursie, które zostaną zakwalifikowane automatycznie.
Kwalifikacja nastąpi na podstawie nadesłanych materiałów. Zamknięta lista uczestników
prezentacji konkursowych zostanie zamieszczona na stronach internetowych www.dworek.warka.pl
oraz www.SplyWarka.pl.
8. Nie dopuszcza się do udziału w konkursie zdobywców nagrody Grand Prix z poprzednich edycji
festiwalu.
9. Zespoły lub soliści zakwalifikowani do prezentacji konkursowej zostaną o tym poinformowani
telefonicznie lub mailowo najpóźniej do 5 lipca 2021 r.
10. Podczas prezentacji konkursowych wykonawcy są zobowiązani do zaprezentowania repertuaru
zgodnego z dostarczonymi wcześniej materiałami (dwa utwory, trzeci na specjalne życzenie
Jury).
11. Nie dopuszcza się występów wykorzystujących pół-playback.
12. Długość prezentacji nie może przekroczyć 11 min.
7.

VIII. KOMISJA KWALIFIKACYJNA I JURY
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Organizator powołuje komisję kwalifikacyjną, która przeprowadzi eliminacje wykonawców na
podstawie przesłanych nagrań.
Organizator powołuje Jury w składzie minimum 3-osobowym, które oceni wykonawców podczas
przesłuchań konkursowych i wyda werdykt, przyznając nagrody: nagroda GRAND PRIX,
I nagroda, II nagroda oraz III nagroda.
Jury, w porozumieniu z Organizatorem ma prawo przyznać wyróżnienia.
W skład Jury wejdą osoby związane z piosenką autorską, literaturą, muzyką i sztuką.
Ocenie podlegał będzie: dobór repertuaru – szczególnie preferowana twórczość własna
i premierowa, wartość prezentowanych utworów w warstwie tekstowej i muzycznej, poziom
warsztatowy wykonawców, brzmienie i ogólny wyraz artystyczny.
Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

IX. GWARANCJE ORGANIZATORA
1.
2.
3.

Organizator zapewni bezpłatny posiłek grillowy po prezentacjach konkursowych (w miejscu
Festiwalu).
Organizator zapewni pakiet promocyjny Festiwalu, m.in.: pamiątkową koszulkę, smycz
z identyfikatorem, zestaw gadżetów Organizatora i Partnerów.
Organizator zapewnia obsługę techniczną, profesjonalną aparaturę nagłaśniającą, fortepian (tylko
podczas prezentacji konkursowych w sali koncertowej CEM Muzeum im. K. Pułaskiego).

X. NAGRODY
1.
2.
3.
4.

Nagroda Grand Prix oraz Statuetka SpłyWarki
I, II, III Nagroda
Wyróżnienia (zgodnie z decyzją Jury i Organizatora)
Podczas koncertu laureatów wykonawcy (zdobywcy Grand Prix, 1, 2, 3 miejsca) zobowiązani są
zaprezentować 3 utwory (nie dopuszcza się pół-playbacków).

XI. INNE WAŻNE SPRAWY
1.
2.

Organizator nie pokrywa kosztów podróży uczestników Festiwalu w tym kosztów transportu
sprzętu, kostiumów, itp.
Organizator nie zapewnia noclegów uczestnikom konkursu. Istnieje możliwość skorzystania z pola
namiotowego na „Kampingu nad Pilicą” gdzie odbędzie się Festiwal, jednak po uprzednim
poinformowaniu o takim zamiarze Organizatora.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.

Wykonawcy Festiwalu zobowiązują się do nieodpłatnych prezentacji podczas trwania Festiwalu
(prezentacje konkursowe, koncert laureatów)
Wykonawcy wyrażają zgodę na nieodpłatne:
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•
•

3.
4.
5.
6.

utrwalanie wykonań za pomocą obrazu i dźwięku w dowolnej formie;
rozpowszechnianie artystycznego wykonania w każdy możliwy sposób, w tym rejestracja
i transmisja występów festiwalowych wyłącznie do celów promocyjnych imprez
realizowanych przez Organizatora;
• fotografowanie i filmowanie swoich produkcji. Organizator zastrzega sobie dowolny sposób
dysponowania zarejestrowanym materiałem.
Nagrody finansowe będą przekazywane przelewem na podstawie przedłożonych danych
i podpisanych deklaracji lub oświadczeń zwycięzców;
Szczegółowy harmonogram Festiwalu zostanie wysłany uczestnikom wraz z mailem
zawiadamiającym o zakwalifikowaniu do Festiwalu,
Organizator zastrzega sobie wyłączność w kwalifikacji uczestników, w planowaniu oraz realizacji
Festiwalu.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany formuły konkursu piosenki lub jego odwołania
w wypadku zaostrzenia przepisów epidemicznych.

Dyrektor
Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej” w Warce
Wersja 30.04.2021
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