XXXIII FESTIWAL PIOSENKI ŻEGLARSKIEJ
MINI SHANTIES 2018
14-15 GRUDNIA STALOWA WOLA
Regulamin konkursu

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa i Harcerstwa Wodnego „HORYZONT”
37-450 Stalowa Wola, ul. Żwirki i Wigury 6
Współorganizatorzy:
Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Okulickiego 32

Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą brać udział soliści i zespoły.
2. Wykonawcy prezentują utwory z gatunku: szanta klasyczna, pieśni morskie lub współczesna
piosenka żeglarska.
3. Czas prezentacji maximum 20 minut. Soliści śpiewają maximum 3 piosenki.
4. Dobór piosenek jest dowolny, przy czym preferowane są utwory autorskie. Przy kwalifikacji będzie
brany pod uwagę dotychczasowy dorobek.

Zgłoszenia:
5. Zgłoszenie powinno zawierać:
- kartę zgłoszenia wg wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz utrwalenie i udostępnienie wizerunku
- teksty piosenek z akordami, autorami tekstu i muzyki.
6. Wybrane przez komisję kwalifikacyjną utwory zespół/wykonawca będzie mógł wykonać
w konkursie
7. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 08.12.2018r.
8. Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: biuro@minishanties.pl , a oryginał zgłoszenia
dostarczyć najpóźniej w dniu przesłuchań do Organizatora.
9. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wiąże się z brakiem możliwości udziału
w konkursie. W przypadku zespołów zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyraża każdy
uczestnik. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę wypełniają rodzice / opiekunowie prawni.
10. Wykonawcy zakwalifikowani do udziału w festiwalu, zostaną poinformowani mailowo lub
telefonicznie do dnia 12.12.2018r
11. Laureaci konkursu XXXIII MINI SHANTIES 2018 mają prawo do bezpłatnego wstępu na koncert
finałowy oraz koncert wieczorny w dniu 15.12.2018.
Program imprezy:
15.12.2018 – godz. 11.00 – przesłuchania konkursowe (SDK Stalowa Wola)
15.12.2018 – godz. 17.00 – rozpoczęcie koncertu finałowego, rozstrzygnięcie
konkursu oraz wręczenie nagród za konkurs piosenki żeglarskiej
15.12.2018 – godz. 18.00 Koncert wieczorny gwiazd festiwalu.

Ocena i nagrody:
1. Ocenę wykonawców i przyznanie nagród dokona Jury powołane przez Organizatora.
2. Za uzyskanie I, II i III miejsca dla laureatów konkursu przewidziano statuetki , dyplomy oraz
rzeczowe upominki.
3. Jury może przyznać nominację na Przesłuchania Konkursowe w ramach Międzynarodowego
Festiwalu Piosenki Żeglarskiej „Shanties” w Krakowie.

Postanowienia końcowe:
Wszelkich informacji nie ujętych w niniejszym regulaminie udziela:
DYREKTOR FESTIWALU:
Bogdan Strzelecki
tel: +48 691-714-092
email: biuro@minishanties.pl

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów festiwalu.
Z żeglarskim pozdrowieniem
Organizatorzy
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