
Drodzy wykonawcy, instruktorzy, pedagodzy! 

Zapraszamy Was do udziału w I Wojewódzkim Europejskim Festiwalu Piosenki Filmowej, 

który odbędzie się w V Liceum Ogólnokształcącym im. Wspólnej Europy w Olsztynie. 

Mamy nadzieję, że udział w Festiwalu da Wam dużo radości i przeniesie do świata kina. 

Organizatorzy. 

 

Regulamin I Wojewódzkiego Festiwalu Europejskiej Piosenki Filmowej. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

• Organizatorem festiwalu jest V LO im. Wspólnej Europy w Olsztynie  

• Patronat Honorowy - pan Andrzej Abako Starosta Olsztyński 

• Festiwal składa się z dwóch etapów: 

Etap 1: eliminacje uczestników na podstawie wysłania karty zgłoszeń oraz nagrań –  

w terminie do 20.03.2023 r. na adres email: festiwal.piosenki.filmowej.lo5@gmail.com   

Etap 2: finał festiwalu dla wokalistów/zespołów wyłonionych podczas eliminacji odbędzie 

się 31.03.2023 r. godz. 12:00 w auli V LO. Uczestnicy zakwalifikowani do finału festiwalu 

prezentują w konkursie utwór nadesłany w zgłoszeniu – nie ma możliwości jego zmiany. 

II. CELE FESTIWALU 

• popularyzacja piosenek filmowych, 

• promowanie różnorodnej wrażliwości artystycznej i scenicznej, 

• promowanie aktywności twórczej wśród młodzieży, 

• umożliwienie konfrontacji własnych umiejętności z innymi uczestnikami. 

III. KATEGORIE WIEKOWE: 

• Festiwal rozstrzygnięty będzie w następujących kategoriach wiekowych: 

 a) I kategoria: 13 – 16 lat, 

 b) II kategoria: 17 – 20 lat,  

c) III kategoria:  zespoły (13- 20 lat) 

• O przydziale wokalisty do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. 

IV. ZASADY UDZIAŁU W FESTIWALU  

• Zgłoszenie udziału w festiwalu polega na przesłaniu na adres: 

festiwal.piosenki.filmowej.lo5@gmail.com formularza zgłoszeniowego, 

stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu (w wersji elektronicznej) oraz 

nagrania audio w formie linku do youtub niepublicznego z zapisem wykonania jednej 

piosenki filmowej w języku polskim lub obcym (europejskim). Utwór nie powinien 

przekraczać 5 minut. Nagranie powinno być wykonane bez montażu tj. obróbki, 

masteringu, strojenia. Dopuszczalny jest podkład lub własny akompaniament. 



 

• Karta zgłoszenia powinna być w całości wypełniona pismem drukowanym, dokładnie 

według punktów. Wypełnienie pismem nieczytelnym dyskwalifikuje kartę zgłoszenia.  

• Wszystkie prawidłowo przesłane zgłoszenia otrzymają potwierdzenie mailowe  

o zakwalifikowaniu do udziału w festiwalu. Informacja o uczestnikach 

zakwalifikowanych do finału festiwalu zostanie ogłoszona przez organizatora 

festiwalu na stronie internetowej https://lo5.olsztyn.eu do 25.03.2023 r. Organizator 

zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia eliminacji w razie 

wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

• Osoby zakwalifikowane do festiwalu przesyłają podkład w formacie mp3 na adres 

mailowy festiwal.piosenki.filmowej.lo5@gmail.com  w nieprzekraczalnym terminie 

do 27.03.2023 r. Podkład powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem, tytułem 

utworu oraz kategorią. 

V. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

• Uczestnik wyraża zgodę (w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub prawny 

opiekun) na wykorzystanie przez organizatora wizerunku – zdjęcia oraz nagrania video 

wykonanego podczas festiwalu i przenosi na organizatora w zakresie nieograniczonym 

czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem, 

zdjęciem oraz nagraniem video. Powyższe prawa przechodzą na organizatora z chwilą 

dokonania zgłoszenia do udziału w festiwalu.  

VI. JURY 

• Jury powołane zostanie przez organizatora.  

• Jury czuwa nad prawidłowością przebiegu festiwalu, dokonuje oceny prezentacji 

konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody.  

• Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:  

• dobór repertuaru,  

• umiejętności wokalne wykonawców,  

• interpretacja wykonywanych piosenek, 

• ogólny wyraz artystyczny. 

• Decyzja jury co do wyboru najlepszych występów jest ostateczna i nie przysługuje od 

niej odwołanie. 

• Wszyscy uczestnicy festiwalu biorący udział w II etapie otrzymują dyplomy  

uczestnictwa. 

• W każdej kategorii zostaną przyznane miejsce I, II, III.  

• Laureaci I miejsc z kategorii soliści zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w audycji 

"Bez Spiny - audycja młodzieżowa" Moniki Szczygło. 

 

https://lo5.olsztyn.eu/


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

• Zgłoszenie do festiwalu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych  

w regulaminie.  

• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w dowolnym 

czasie.  

• Decyzje jury w sprawie nagród i wyróżnień są jednoznaczne i nieodwołalne. 

• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 

• Zapytania dotyczące festiwalu można kierować na adres e-mailowy lub telefonicznie:          

Alicja Kucharzewska-Samko 509-638-870 

                                                          

Biuro Organizacyjne Festiwalu 

V LO im. Wspólnej Europy, ul. Ignacego Krasickiego 2, 10-685 Olsztyn 

Alicja Kucharzewska-Samko – koordynator 

Tel.509-638-870 

e-mail: festiwal.piosenki.filmowej.lo5@gmail.com 


