
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU  

POEZJI ŚPIEWANEJ I PIOSENKI AKTORSKIEJ „FORMA” 

 

CEL FESTIWALU 

Celem festiwalu jest popularyzacja piosenki artystycznej, literackiej i aktorskiej 

oraz promocja talentów wokalnych. 

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji Śpiewanej i Piosenki 

Aktorskiej  FORMA jest Miejski Dom Kultury w Barcinie, ul. Artylerzystów 8,   

88 – 190 Barcin. 

2. Festiwal odbędzie się w dniach 5,6,7 października 2018 r. w nowo 

wybudowanym Miejskim Domu Kultury w Barcinie. 

3. W festiwalu mogą wziąć udział soliści oraz zespoły powyżej 15 roku życia, 

wykonując dwa utwory. 

4. Warunkiem udziału w Festiwalu jest uiszczenie akredytacji w wysokości   

20 PLN od każdego uczestnika, płatnej na konto bankowe do dnia  

1 października (w tytule przelewu należy wpisać akredytacja Forma) oraz 

przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia wraz załącznikami, dołączonej do 

niniejszego regulaminu lub do pobrania ze strony www.mdkbarcin.com.pl 

6. Organizatorzy dopuszczają możliwość towarzyszenia instrumentów 

muzycznych oraz podkładów CD. 

7. Nie dopuszcza się korzystania z pełnego playbacku. 

8. Ramowy program festiwalu: 

5 października (piątek) 

10.00 – 13.30 - próby akustyczne 

16.30 - przesłuchania konkursowe 

19.30 - koncert „Osiecka po męsku” w wykonaniu Marcina Januszkiewicza 

6 października (sobota) 

10.00 – 13.30 - próby akustyczne 

16.30 - przesłuchania konkursowe 

19.30 - recital Aleksandry Kwiatkowskiej 

7 października (niedziela) 

13.00 – 16.00 – próba koncertu laureatów 

17.00 – koncert laureatów 



18.00 – koncert finałowy w wykonaniu Marka Napiórkowskiego i Krzysztofa 

Napiórkowskiego 

Ostateczny program zostanie podany po zamknięciu listy zgłoszonych 

uczestników. 

9. Kolejność prezentacji ustala organizator. 

10.Wykonawca wyraża zgodę na rejestrację i emisję radiową i telewizyjną. 

11. Organizator zapewnia nagłośnienie i oświetlenie sceny. 

 

JURY I NAGRODY 

Jury festiwalu: 

Bogusław Sobczuk - dziennikarz, aktor, twórca i reżyser koncertów, specjalista 

z zakresu sztuki estradowej, dyrektor Studenckiego Festiwalu Piosenki w 

Krakowie, członek Kapituły Nagrody im. Aleksandra Bardiniego. 

Jerzy Satanowski - kompozytor piosenek, twórca muzyki teatralnej i filmowej, 

autor i reżyser teatralnych spektakli muzycznych, członek Kapituły Nagrody 

im. Aleksandra Bardiniego. 

Krystyna Wulert - specjalistka z zakresu  literatury, organizatorka spotkań 

literackich, prezes Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w 

Bydgoszczy. 

Jury przyzna następujące nagrody: 

Grand Prix – nagroda pieniężna wysokości 1500 PLN 

I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1000 PLN, 

II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 750 PLN, 

III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 500 PLN, 

oraz wyróżnienia. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

2. Osobą odpowiedzialną za kontakt z uczestnikami jest Milena Grobelska, 

tel. 52 353 93 90, kom. 669 820 243. 

3. Wypełnione karty zgłoszenia należy nadesłać najpóźniej do  

15 września br. na adres: 

Miejski Dom Kultury 

ul. Artylerzystów 13, 88 – 190 Barcin 

lub m.grobelska@o2.pl (w tytule wiadomości proszę wpisać FORMA) 

 



Nr konta bankowego:  BS Barcin 97 8167 0008 0000 0244 2000 0001 

 

 

 

Nowy dom kultury, w którym organizowany będzie festiwal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 


