
Regulamin 
 

II Ogólnopolskiego Festiwalu 

Piosenki Autorskiej  

„ARTIS”  

w Środzie Wielkopolskiej 

21 sierpnia 2016r. 

 
 

 
1. Organizator  

 
Agencja Artystyczna ViolinART 
Wioletta Kaźmierczak 
Ul. Gnieźnieńska 26/1 
63-000 Środa Wlkp. 
 
biuro@violin.art.pl  
 
Wiola Kaźmierczak - Tel. 530 119 079 
 
 

2. Termin i miejsce 
 

Festiwal odbędzie się w dwóch etapach. 
 
Etap I  
 
Eliminacje wstępne na podstawie nagrań demo. 
 

 Każdy uczestnik zobowiązany jest do przesłania na adres Agencji Artystycznej 
ViolinART bądź na adres e-mail Agencji do 10 sierpnia 2016 r.  karty 
zgłoszeniowej, tekstów oraz nagrania demo wykonywanych podczas festiwalu 
piosenek. 
 

 
Wyniki eliminacji wstępnych zostaną ogłoszone po 11 sierpnia 2016r. na stronie 
www.portaldlawokalistow.pl . Wokaliści o zakwalifikowaniu zostaną także 
poinformowani mailowo.  
 
 

mailto:biuro@violin.art.pl
http://www.portaldlawokalistow.pl/


 Etap II - FINAŁ 
 

 II etap  odbędzie się dnia 21 sierpnia 2016 r. o godz. 18:00 na scenie plenerowej 
nad Jeziorem Średzkim na ul. Plażowej w Środzie Wlkp.  
 

 Osoby zakwalifikowane do udziału w festiwalu zobowiązane są do potwierdzenia 
uczestnictwa do 16 sierpnia 2016 r. W przypadku rezygnacji z udziału, do 
przeglądu dopuszczone zostaną osoby niezakwalifikowane z listy rezerwowej.  

 
3. Cele 

 

 Promocja dokonań artystycznych uzdolnionych osób z całej Polski. 

 Edukacja kulturalna 

 Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu, muzyki 
wśród uczestników i ich instruktorów. 

 Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców powiatu średzkiego. 

 Promocja powiatu średzkiego na terenie całego kraju.  
 

8 Warunki wzięcia udziału w festiwalu 
 

 Wykonawca śpiewa jedną bądź dwie piosenki wyłącznie autorskiego repertuaru. 

 Festiwal skierowany jest do wokalistów, którzy ukończyli 16 lat, tworzą własną 
muzykę, piszą autorskie teksty lub śpiewają utwory specjalnie dla nich napisane.  

 Oceniane będą wyłącznie występy solowe. Wykonawcy może towarzyszyć chórek 
na żywo, bądź wgrany w podkład muzyczny, o ile nie powiela linii melodycznej 
piosenki. 

 Wykonawca, po informacji o zakwalifikowaniu, jest zobowiązany do przysłania 
podkładu muzycznego nagranego na płytę CD w formacie AUDIO  w celu 
uniknięcia komplikacji przy odtwarzaniu podkładów podczas festiwalu.  

 Solista może zaśpiewać także do akompaniamentu instrumentów muzycznych, 
wcześniej należy się jednak skontaktować z organizatorem, aby omówić szczegóły 
techniczne występu – Organizator udostępnia STAGE Piano Kurzweil ARTIS. 
Preferujemy akompaniament gitary, pianina itp. z wyłączeniem pełnych składów  
muzycznych ze względu na ograniczone możliwości czasowe związane z 
przepinaniem kapel.  

 Wszystkie nadesłane pliki stanowią własność autorów czy wykonawców i 
organizator zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia podkładów muzycznych 
po zakończeniu festiwalu oraz zaświadcza, że w/w półplaybacki w żaden sposób 
nie zostaną przez niego wykorzystane bez zgody autorów. 

 Prosimy każdego solistę wpisywać na osobną kartę.  

 Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 
 

9 Kryteria oceny 
 
Jury oceniać będzie: 
 

 Interpretację piosenki  



 Czystość i technikę śpiewania 

 Aranżację utworu 

 Tekst utworu 

 Ogólny wyraz artystyczny (odpowiedni strój, sposób poruszania się po scenie) 

 Pomysł na piosenkę - ciekawie zaaranżowane chórki, „coś”, co muzycznie 
zaskoczy słuchacza 
 

 
10 Nagrody 

 
 
Jury po wysłuchaniu wszystkich artystów przyzna nagrody dla pierwszego, drugiego i 
trzeciego miejsca oraz wyróżnienia. 
 
Każdy wokalista otrzyma dyplom uczestnictwa. 
 

Serdecznie Państwa zapraszamy i życzymy powodzenia 
podczas Festiwalu 
 
21 sierpnia 2016 r. 
 
W ramach festiwalu odbędą się warsztaty realizacji dźwięku dla 
wokalistów prowadzone przez Radka Barczaka – redaktora 
naczelnego portalu e-muzyk.pl, portalnaglosnieniowy.pl, 
realizatora dźwięku oraz muzyka.  
 
Przewidywany plan dnia: 
 
13:00    Techniczne warsztaty dla wokalistów 
14:00  Możliwość przetestowania różnego rodzaju mikrofonów 

wokalowych w celu dobrania najlepszego do swojego głosu. 
15:00-17:00   Próby mikrofonowe 
18:00   Występy finałowe 
 
Festiwal odbywa się nad Jeziorem Średzkim. Warto zabrać kocyk, gdyż istnieje 
możliwość plażowania przed lub pomiędzy wydarzeniami.  
 
Na miejscu istnieje także możliwość zakupu ciepłych posiłków w Restauracji 
MaxMarina. 
 
Z dworca PKP nad Jezioro w Środzie Wlkp. kursują darmowe autobusy komunikacji 
miejskiej.  


