
DĘBICA OPEN FESTIVAL 

10-11 Czerwca 2017 

 

ORGANIZATORZY: 

TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI I WSPÓŁPRACY POLSKO-

BELGIJSKIEJ DĘBICA-PUURS “SERCE ZA SERCE” 

SZKOŁA ŚPIEWU VOCAL STUDIO 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W DĘBICY  

NATURAL VOICE PERFECTION INSTITUTE 

 

 

REGULAMIN: 

1. Ideą Festiwalu jest zaprezentowanie i promocja utalentowanych 

wokalistów, a także stworzenie możliwości rozwoju i integracji 

środowisk artystycznych pochodzących z różnych krajów.  

2. Celem Festiwalu jest wyłonienie najciekawszej osobowości 

wokalnej.  

3. Kryteria oceny są ustalane przez Jury Festiwalu. 

4. Uczestnikami Festiwalu mogą być osoby w wieku powyżej 15 

lat z całego świata.  

5. Uczestnicy mogą śpiewać z towarzyszeniem akompaniamentu 

swojego zespołu, muzyka lub półplaybacku.  

6. Zespoły jak i soliści zgłaszają się w jednej kategorii. W 

przypadku zespołów w szczególności oceniany jest wokalista.  



7. Uczestnicy przygotowują dwie piosenki. Jedna z nich musi być 

wykonywana w języku narodowym, druga w dowolnym obcym 

języku.  

8. Prezentowane piosenki mogą być utworami muzyki 

rozrywkowej lub utworami autorskimi. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do poproszenia uczestnika o 

zaprezentowanie jednego utworu. Uczestnik może zasugerować 

preferowany utwór, poprzez zaznaczenie tego w karcie 

zgłoszenia. 

10. Celem wzięcia udziału w DĘBICA OPEN FESTIVAL 

uczestnicy przysyłają wypełnioną kartę zgłoszenia. 

11. Uczestnik wysyła karty zgłoszeń do dnia 26 maja 2017 

drogą elektroniczną na adres festiwal@debicaopen.pl wpisując 

w tytule „DOF - Imię i nazwisko”.  Nadesłane materiały nie 

podlegają zwrotowi. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia czasu 

prezentacji każdego uczestnika w przypadku zbyt dużej ilości 

chętnych. Uczestnicy zostaną wtedy poproszeni o 

zaprezentowanie 1 utworu. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do limitowania ilości 

uczestników w przypadku zbyt dużej liczby chętnych. Zostaną 

wtedy przeprowadzone eliminacje wstępne na podstawie 

życiorysów artystycznych. Uczestnik o zakwalifikowaniu się 

otrzymuje informację 29 maja 2017 drogą mailową. 

mailto:festiwal@debicaopen.pl


14. Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia pewnej 

ilości uczestników z pominięciem wstępnych eliminacji – 

laureatów innych festiwali. 

15. Uczestnicy są zobowiązani do wpłacenia akredytacji w 

wysokości 50 zł na konto 29 8642 1139 2013 3908 9555 

0001 do dnia 04.06.2017 tytułem: Imię i nazwisko, DOF.  

16. Koszty dojazdu oraz ubezpieczenia pokrywane są przez 

instytucję delegującą lub przez samego uczestnika. Każdy 

niepełnoletni uczestnik powinien obowiązkowo przebywać przez 

cały czas  pod opieką dorosłego opiekuna. 

17. Każdy uczestnik, opiekun pokrywa koszty noclegu w 

wysokości 40 zł. 

18. W czasie DĘBICA OPEN FESTIVAL zostanie przyznana 

nagroda główna w postaci warsztatów VOCAL HOLIDAY 

PROGRAM o wartości 2500 zł oraz nagrody dodatkowe. 

19. Uczestnicy zgadzają się powierzyć organizatorowi prawo 

do nieodpłatnego wykorzystania rejestracji festiwalu w celu 

promocji DĘBICA OPEN FESTIVAL. 

20. W sprawach spornych objętych niniejszym regulaminem 

ostateczna jego interpretacja należy do organizatora. We 

wszystkich innych sprawach pominiętych w regulaminie proszę 

zwracać się do:  Katarzyny Godzisz – Dyrektor Dębica Open 

Festival, e-mail: katarzyna@godzisz.pl  


